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Abstract 

 

Psychotherapy integration continues to be an elusive construct. The aim of this study was to 

investigate how the integrative approach at the psychologist program at Örebro University 

was experienced during training and how the integrative approach is experienced in clinical 

practice. To explore this, a qualitative approach was used. 12 interviews with psychologists 

graduated at the program was carried out, these interviews was then transcribed and 

inductively analyzed using a thematic model. Out of the transcribed and coded material three 

main categories appeared, “Experiences of training”, “Ambivalence regarding the 

integrative approach” and “Creating the professional role”. The last two main categories 

were summarized in the core category “Searching for understanding and identity”. The main 

category “Experiences of training” is thought to influence how the core category was 

experienced by the participants. To a large extent the results showed that the psychologist’s 

attitude towards the integrative influences the professional identity. The integrative approach 

was experienced as indistinct but yet flexible, as creating opportunity to choose belonging but 

at the same time creating uncertainty regarding belonging. The results implicate that the 

institution needs to define and more firmly establish the integrative approach at the 

psychologist program.  

 

Key words: psychotherapy integration, professional identity, psychologists training, thematic 

analysis.  
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Inledning 

Bakgrund 

Psyket har alltid fascinerat människan. Om än psykologin är en ung vetenskap så har intresset 

för ämnet funnits sedan urminnes tider. Önskan om att nå förståelse för en annan person har 

gjort att vi skapat egna teorier gällande tankar och beteenden hos oss själva men också hos 

andra (Larsson, 2010). Det ligger i psykets natur att vara meningsskapande; vi försöker förstå 

oss själva och vår omgivning och i detta skapas interaktioner mellan människor. Evolutionen 

har varit beroende av vår förmåga att bilda sociala grupper där människor samarbetat för 

överlevnad. 

 Ett känt citat av Herbert Blumer lyder: ”Kroppens födelse är biologisk, men 

människans födelse är social” (Blumer; ref. i Svedberg, 2007, s. 33). Utan andra är vi ingen. 

Människan får tröst och helas genom social interaktion med andra, människor har i alla olika 

kulturer genom historien sökt tröst och stöd hos varandra (Larsson, 2010; Passer & Smith, 

2011). Det är i kontext av detta man kan förstå uppkomsten av psykoterapi.  

Om medicinen som vetenskap funnits sedan 1900 f.Kr. så har psykologin som 

självständig disciplin enbart existerat i 150 år. Psykologin ansågs fram till slutet av 1800- talet 

vara en del av filosofin. Människan har på olika vis sökt kunskap kring psykiskt lidande och 

på så sätt har teorierna bakom de olika moderna psykologiska skolorna vuxit fram gällande 

orsaker bakom människans beteenden, tankemönster, psykiska utveckling och mående (Passer 

& Smith, 2011).  

Den första typen av psykoterapi som man känner till är psykoanalysen (Passer & 

Smith, 2011). Denna baseras på psykodynamisk teori (PDT) som utgår från att det finns ett 

omedvetet som man ska få insikt om. I terapi arbetar man med introspektion, relationen 

mellan klient och terapeut samt inre konflikter. Den psykodynamiska modellen liknar den 

medicinska i den meningen att den utgår ifrån psykopatologi, det vill säga det sjuka hos 
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klienten (O’Brien & Houston, 2007). Den var länge den enda terapiformen som bedrevs trots 

att det fanns teoretiska skolor som inte sympatiserade med den psykodynamiska (Passer & 

Smith, 2011). Beteendeterapin bygger på inlärningspsykologiska principer och växte snabbt 

under 1950- talet. Den hade för avsikt att ändra på klientens beteende och därigenom nå 

nyinlärning. Som ett svar på beteendeteorin kommer den kognitiva teorin under 1960- talet 

som lyfter att människan är mer än bara sina inlärda beteenden. Med denna ville man 

framhäva människan och hennes tankar. Denna form av terapi går ut på att undersöka en 

klients tankemönster och antaganden om sig själv och andra (O’Brien & Houston, 2007). Den 

kognitiva teorin förde samman både behaviorister och psykodynamiker då den lyfte 

människan som meningsskapande och gav således upphov till vidare integrativ debatt 

(Hollanders, 2003). Även den existentiella terapin växte fram under denna tid vilken återgår 

till en filosofisk syn kring människan och hennes vilja att utvecklas maximalt. Här tänker man 

sig att psykisk ohälsa uppstår i form av kriser och att människan måste kämpa för att få leva 

harmoniskt. Klienten är inte sina problem eller sin diagnos, utan personen i sig är vad som är 

av värde i terapin (O’Brien & Houston, 2007). I existentiell terapi arbetar man med att 

fördjupa kunskapen om sig själv och vad som format en till den man är (Sällskapet för 

existentiell psykoterapi, 2014).   

Beteendeterapin och den kognitiva terapin visade sig ha många gemensamma 

nämnare. De båda skiljer sig från den psykodynamiska terapin i form av att de arbetar i nuet, 

medan psykodynamisk terapi mer ofta letar efter ledtrådar i det förflutna. I övrigt förenades de 

i att ofta vara manualbaserade. Så småningom kom dessa två teorier att integreras och bildade 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT). I KBT ser man ofta till omgivningen för att ta reda på vad 

som vidmakthåller beteendet och tankarna (O’Brien & Houston, 2007). KBT uppkom redan 

under 1970- talet men det skulle dröja till 80-talet innan denna terapiform kom att 

introduceras i Sverige. Sedan dess har KBT vuxit avsevärt i Sverige och har under senare tid 
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ersatt den psykodynamiska terapin på många områden, till stora delar tack vare dess tydliga 

forskningsbas. Framför allt har ett paradigmskifte skett inom primärvård och psykiatri där 

socialstyrelsen rekommenderar KBT vid många olika former av psykisk ohälsa (Cullberg, 

Sandell, Schubert & Werbart, 2009). Dessa fem grenar är de olika skolor som har haft störst 

inflytande på vår tids psykologi. Striderna mellan skolorna har varit påtagliga under vissa 

decennier och under början av 1990- talet var striden mellan den psykodynamiska skolan och 

KBT påtaglig även för gemene man och inte enbart för den insatte (Persson & Skillmark, 

2012). Skolstriderna kan förklaras som ett behov av förståelse för psykologin från ett 

naturvetenskapligt plan. Detta behov har dock till viss del kunnat bemötas med neurobiologi 

och utökad förståelse för hjärnans komplexitet (Passer & Smith, 2011).  

Allt fler studier har genomförts gällande effektiviteten av psykologiska 

behandlingsmetoder. Vid en jämförelsestudie av sju olika typer av behandling för depression 

fann man att ingen signifikant skillnad fanns mellan KBT, PDT, icke specificerad stödjande 

terapi, beteende aktivering, problemlösningsfokuserad terapi och träning i sociala färdigheter. 

Dock hade interpersonell psykoterapi något bättre resultat (Cuijpers, van Straten, Andersson 

& van Oppen, 2008). Trots detta är KBT den form av terapi som rekommenderas av 

socialstyrelsen för behandling av mild till måttlig depression. Dessa riktlinjer har fått 

konsekvenser då antalet psykologer skolade i KBT fortfarande inte matchar behovet 

(Socialstyrelsen, 2010). Det har också bidragit till en syn på människan som utgår från att en 

terapi passar alla, vilket flertalet studier visat inte är fallet (Hollanders & McLeod, 1999). Idag 

räknar man med att det finns upp till 400 olika terapiformer sprungna ur de fem klassiska 

skolorna och vad som passar vilken klient är upp till terapeuten att avgöra (Prochaska & 

Norcross, 1999; ref. i Persson & Skillmark, 2012). 
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Definition av psykoterapiintegration och integrativ psykoterapi 

Sammanförande till en helhet; så förklaras ordet integrativ i svenska akademiens ordlista 

(Svenska akademien, 1999). När begreppet används inom psykoterapi finns även en önskan 

om att det integrativa ska sammanfoga olika teorier för att skapa ett mer omfattande 

perspektiv som kan ge något mer än bara summan av de olika delarna. Trots denna tillsynes 

enkla definition har integrativ psykoterapi och psykoterapiintegration visat sig vara långt mer 

komplexa. Det är viktigt att betona skillnaden mellan psykoterapiintegrering och integrativ 

psykoterapi. Integrativ psykoterapi är en produkt och psykoterapiintegrering är snarare en 

benämning för ett förhållningssätt som behandlaren kan ha (Almgren, 2010). 

Psykoterapiintegration innebär att terapeuten är öppen för att blanda metoder från olika 

psykoterapiriktningar för att komma fram till den behandling som bäst passar klienten. Att 

tala om en färdig produkt, så som man gör vid integrativ psykoterapi, innebär snarare att 

skapa en ny skolbildning, vilket många tar avstånd till (O’Brien & Houston, 2007). Meningen 

med att arbeta integrativt springer ur en önskan om att ha möjlighet att anpassa behandling 

efter klienten, inte att ta fram manualer som skräddarsytts för olika psykologiska tillstånd 

(Greben, 2004; O’Brien & Houston, 2007). 

Det integrativa blandas ofta ihop med eklekticism. Det som skiljer dem åt är 

framförallt att det integrativa ämnar skapa en ny helhet medan det eklektiska plockar enskilda 

delar från redan befintliga teorier (O’Brien & Houston, 2007). Hollanders (2003) drog 

följande skiljelinje mellan eklekticism och integration; det första handlar om att slå ihop 

tekniska färdigheter och det andra om att sammanfoga de teoretiska delarna. I samma kapitel 

menar han dock att de olika begreppen är så lika varandra att de gemensamt kommer att 

benämnas som integrativa (Hollanders, 2003).  Inom primärvården i Sverige anser stor del av 

psykologerna att de arbetar eklektiskt (Carlsson, 2001), och 23 % av de psykoterapeuter som 

undersökts rapporterar att de anser sig eklektiska i sitt arbete (Carlsson et al., 2000). Studier 
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ifrån Nordamerika visar att omkring en tredjedel av psykologerna arbetar 

eklektiskt/integrativt. Samma studier konstaterar att termen integrativ blivit populärare än 

eklektisk och att dessa får ses synonyma (Norcross, Karpiak & Lister, 2005). I en enkätstudie 

genomförd av Hollanders och McLeod kan konstateras att så många som 83 % av de 

tillfrågade terapeuterna på ett eller annat sätt plockar in metoder från olika skolor vid 

psykologisk behandling (Hollanders & McLeod, 1999). 

Trots att det integrativa perspektivet upplevs som något nytt är det en idé som funnits 

med sedan 1930-talet då Thomas French antydde att det fanns företeelser som förenade 

psykodynamisk och behavioristisk psykoterapi. Hans uttalande kom att väcka stor debatt 

samtidigt som det väcktes entusiasm kring tanken att det fanns något som förenade skolorna 

(Goldfreid, 2010).  Även andra har försökt påvisa likheter mellan skolorna men detta har 

mötts med kritik då många menar att den teoretiska olikheten i bakgrunden ej går att förbise 

(Almgren, 2010).  

Det skulle dröja till 1980-talet innan allvarliga försök gjordes för att skapa en 

integrativ psykoterapi (Norcross & Goldfried, 2005). 1983 startades Society for the 

Exploration of Psychotheraty Integration (SEPI), med mål att kunna integrera både teoretiskt, 

i behandling och i forskning. Trots att man hittills främst fokuserat på den teoretiska 

integrationen anser många att ett gemensamt mål bör vara att förankra det integrativa med 

evidens, vilket till stor del saknas idag (Goldfried, 2010). Försök till integration har gjorts på 

olika håll men området har undersökts under godtyckliga former. Många av de studier som 

genomförts har definitionsproblem vilket gör att tydliga slutsatser ej kan dras kring det 

integrativa. Trots detta verkar det finnas en övertygelse hos många kliniker som varit 

verksamma under lång tid att ett enda perspektiv inte räcker till och att förklaringsmodeller 

kan komma att behöva lånas från andra skolor för att förstå människan som helhet (Rihacek, 
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Danelova & Cermak, 2012). I en intervjustudie om psykologer i primärvården från 2001 

uttrycker en psykolog det så här: 

Mycket få, om ens någon, arbetar emellertid konsekvent psykodynamiskt. 

Inte heller kan man säga att någon genomgående arbetar med en trogen 

tillämpning av någon annan av de etablerade terapiformerna. Man väljer 

det tillvägagångssätt som man bedömer att situationen kräver. Det verkar 

inte som om detta erbjuder några svårigheter, snarare uppfattar man den 

teoretiska flexibiliteten som naturlig och nödvändig (Carlsson, 2001, s. 7). 

Olika former av integration 

Integration delas ofta upp i fyra olika typer; teoretisk integration, teknisk integration, common 

factors och assimilativ integration. Denna uppdelning föreslogs av Norcross & Goldfried 

(2005) och är idag den form som används mest frekvent när området studeras (Almgren, 

2010; Norcross et al., 2005). 

Teoretisk integration handlar om att förena delar ur olika skolriktningar och 

därigenom nå ett resultat som är bättre än vad en enskild teori hade kunnat bidra med. Denna 

typ av integrering lyfts gång på gång fram som svår att genomföra med hänsyn till olikheten i 

de teoretiska utgångspunkter som skolbildningarna står för (Almgren, 2010). Ett exempel på 

teoretisk integration skulle kunna vara affektfobimodellen, som författaren själv menar är 

integrativ (McCullough et al., 2003). Teknisk integration innebär att hitta den bästa 

behandlingen utifrån frågeställningen och innebär inte att behandlaren behöver blanda de 

olika skolorna, utan bara ha förmågan att se vad som passar bäst i den specifika situationen 

(Almgren, 2010).  

Common factors kallas den integration som berättar vad de olika skolorna har 

gemensamt med varandra och vad som har visat sig ha evidens, det vill säga där de olika 



10 
ATT GÅ VILSE OCH FINNA NYA VÄGAR 

skolorna talar om samma sak (Almgren, 2010). Hit hör exempelvis terapeutens förmåga att 

skapa en allians och att vara empatisk (Mullen, Shuluk & Soydan, 2009).   

Den fjärde typen av integration kallas assimilativ integration vilken syftar till att 

behandlaren utgår från en viss skolbildning för att förklara klientens problematik och plockar 

in metoder från andra psykoterapiskolor eller tar influenser från annat håll för att optimera 

behandlingen. Hit hör exempelvis Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) som båda har sin grund i KBT (Almgren, 2010). 

Utbildningens mål med en integrativ inriktning 

Att skapa en integrativ inriktning på en psykologutbildning är egentligen inget nytt om man 

blickar ut över Europa, trots detta var Örebro Universitet 2002 det första universitetet i 

Sverige som kunde erbjuda denna inriktning. Persson & Skillmark (2012) intervjuade en av 

initiativtagarna, Anders Agrell, som också var utbildningens rektor mellan åren 2002 och 

2012. Han berättar att idén föddes ur att han och några kollegor själva upplevt och arbetat mitt 

i skolstriderna som psykoterapin brottats med och de upplevde att detta var förödande för 

psykologens anseende, status och kompetens (Persson & Skillmark, 2012). Visionen med det 

nya psykologprogrammet var att studenterna skulle komma ut i arbetslivet och vara öppna för 

olika perspektiv. Men detta skulle komma att höja många kritiska röster från andra 

psykologprogram i Sverige. Idag har dock många utbildningsorter valt att erbjuda åtminstone 

två olika perspektiv, vilket är en indikation på att det integrativa blir allt mer accepterat inom 

psykologin även i övriga Sverige. Dock saknas fortfarande empirisk forskning angående 

integrativ utbildning och huruvida det finns några fördelar med en sådan grundutbildning eller 

ej (Greben, 2004; Persson & Skillmark, 2012). 

I Nordamerika har det genomförts undersökningar på integrativ psykoterapiutbildning 

men dessa har uppvisat spridda resultat. Hur utbildningen påverkar kvalitén på den 

behandling som terapeuter ger är en variabel som är erkänt svår att undersöka då det är svårt 
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att uppskatta individens påverkan på utfallet (Lowndes & Hanley, 2010). Många författare på 

området framhåller betydelsen av att lära sig en eller två skolbildningar grundligt innan man 

går vidare och jobbar integrativt, med andra ord förespråkas assimilativ integration. Idag 

handlar psykoterapiintegration mest om att ta sig ur den ensidiga skolriktningen och öppna 

upp för fler perspektiv (Goldfried, 2010). Det är även denna syn som utbildningen i Örebro 

har vad gäller integration, det är ett förhållningssätt - inte en ny terapiskola (Persson & 

Skillmark, 2012; Örebro Universitet, 2014). 

Evidens och psykoterapiintegration 

Den skolstrid som länge funnits mellan de olika skolorna har bidragit till forskning gällande 

vilken typ av psykoterapi som har bäst effekt och som kan uppvisa god evidens. Denna 

forskning har dock snarare visat att det generellt inte finns någon signifikant skillnad mellan 

olika terapiers utfall och att det som främst medierar ett positivt resultat har visat sig vara 

kontextuella förhållanden som exempelvis relationen mellan klient och terapeut (American 

Psychological Association). Redan 1936 myntades begreppet Dodo-bird verdict av den 

amerikanske psykologen Rosenzweig. Dodo-bird verdict är en hypotes gällande psykosociala 

interventioner och att alla former av sådana interventioner kommer att ge ett liknande resultat 

oavsett teknik. Detta menade Rosenzweigs berodde på andra generella principer snarare än 

specifika faktorer som härrör en specifik teori eller metod. Istället menade han att det fanns 

gemensamma delar i de olika teorierna som var orsak till förbättring, det som senare kom att 

kallas för common factors (Mullen et al., 2009). Terapeuter med god förmåga att skapa allians 

med sina klienter har generellt större framgång med psykologisk behandling (Wampold, 

Gurman & Laska, 2013). Även förväntningar på att behandlingen skall vara framgångsrik 

brukar räknas till en så kallad common factor, liksom klientens grad av problematik. Det finns 

dock igen klar definition över vad som anses vara en common factor och inte, vilket är en 

begränsning i sig. Dodo-bird verdict- hypotesen anses dock inte längre ha vetenskapligt stöd 
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från forskning om psykoterapi (Mullen et al., 2009). Bruce Wampold (2012), föreslår dock i 

sin artikel Humanism as a common factor in psychotherapy att de delar som bidrar till effektiv 

terapi är de delar som uppfattas som typiskt medmänskliga och att psykoterapi avser tilltala de 

mänskliga karaktärsdragen.  

The fact that all forms of psychotherapy are – at least in my opinion 

humanistic should not be interpreted as a victory for humanism, as a school 

of psychotherapy. The goal is not to privilege one approach over another, 

but rather to understand how psychotherapy works, to improve the quality 

of the care we provide, and to train therapists to be effective. (Wampold, 

2012. s 447). 

Professionell identitet 

De uppfattningar man har om sig själv som yrkesperson är de som utgör den professionella 

identiteten. När begreppet berör psykologer menas dels vilken skolbildning man utbildats i 

men också var psykologen arbetar, om man är kliniker, arbetspsykolog, skolpsykolog eller 

forskare. Krav utifrån, tillsammans med egna värderingar och teoretiska perspektiv, finns med 

i skapandet av den professionella identiteten (Psykologiguiden, 2014). Den professionella 

identiteten utvecklas under utbildning men också under hela ens yrkesverksamma liv. Trots 

detta har störst forskning lagts på att utröna hur identiteten utvecklas under utbildningen 

(Moss, Gibbson, & Dollarhide, 2013). 

Rønnestad & Skovholt (2012) är ledande på området och har studerat hur identiteten 

utvecklas från utbildningens början till terapeutens slutliga yrkesverksamma år. Genom sina 

studier har de funnit att terapeuter har en fas efter sin utbildning där stor del av den 

professionella identiteten skall falla på plats, liksom kunskap och känslan av tillräcklighet. De 
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kallar denna fas för The novice professional phase och menar att denna fas vanligen varar i 2-

5 år efter examen.  

Det som kännetecknar denna period är att den nyexaminerade måste (a) identifiera sig 

med professionen (b) uppnå den grad av självständighet som arbetet kräver (c) behärska 

eventuella felbedömningar/felantaganden som man haft under utbildningstiden och (d) att 

fortsätta utforska och definiera sin yrkesroll. Denna fas innefattar olika typer av subfaser där 

den första går ut på att bekräfta sin utbildning, så kallad Confirmation subphase. Det finns en 

törst hos den examinerade att få komma ut och använda sina metoder och modeller i 

verkligheten. Redan här kan motsättningar uppstå om kunskaperna och verktygen som den 

nyexaminerade använder sig av inte alls passar arbetsplatsens sätt att arbeta (Rønnestad & 

Skovholt, 2012). Moss et al., (2013) har undersökt den professionella identiteten hos kuratorer 

och här framkommer att många nyexaminerade upplever att de haft en idealiserad bild av hur 

arbetet skulle vara och att yrket sedan inte riktigt levt upp till hur de trodde att det skulle bli. 

Detta skapar frustration hos den yrkesverksamme. Dessutom visar studien att många 

nyexaminerade upplever sänkt självkänsla. Självkänsla och självförtroende i förhållande till 

sitt arbete ökar i och med erfarenhet. Ökat självförtroende bidrar även till insikt kring sina 

egna begränsningar och en känsla av att kunna hantera sitt jobb. Framgångar i yrket, liksom 

misslyckanden, bidrar till att forma den professionella identiteten (Moss et al., 2013). Denna 

fas kallas för Disillusionment subphase och den kännetecknas av att den examinerade börjar 

ifrågasätta sin utbildning men också hela sitt yrkesval (Rønnestad & Skovholt, 2012).  

Till skillnad från dem som väljer inriktning och teori förhåller den integrativa 

psykologen sig ofta rotlös vilket kommer ur att sällan ha någon att identifiera sig med. Det 

finns heller ingen teori i vilken den integrativa psykologen kan känna sig hemma i (Govrin, 

2014).  
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Att uppleva en känsla av inkompetens är något som ofta kommer upp när ämnet 

professionell identitet undersöks. Detta är relevant för terapeuter oavsett skolriktning då tiden 

efter studierna sätter det teoretiska kunnandet på prov (Thériault, Gazzola & Richardson, 

2009). Känslan av inkompetens kan användas för att växa som terapeut men också påverka 

arbetet negativt. En terapeut som är upptagen med att själv prestera och som inte känner sig 

trygg i sin yrkesroll påverkar relationen till sin klient negativt. Att ha mycket frihet tidigt i sin 

karriär korrelerar med hög nivå av ångest, känsla av alienation och svårigheter att veta vem 

man skall identifiera sig med, något som är särskilt viktigt som nyexaminerad (Lowndes & 

Hanley, 2010). Känsla av inkompetens korrelerar även med utbrändhet, depression och låg 

självkänsla hos den yrkesverksamme. I en intervjustudie som Thériault et al. (2009) 

genomförde framkom önskningar om att utbildningen skulle ha förberett studenterna på att 

denna känsla av inkompetens skulle kunna komma att infinna sig och att normalisera detta. 

Författarna föreslår därför att nyexaminerade terapeuter bör erbjudas kontaktgrupper 

tillsammans med andra i samma situation. Trots att denna tid efter utbildningen kan vara tung 

menar Rønnestad & Skovholt (2012) att den novisa fasen avslutas med förmågan att möta 

motgångar i yrkesrollen. Motgångar kan mötas med att vi antingen slår ifrån oss dem eller att 

vi tar oss an dem på ett sätt som främjar vår utveckling. Om terapeuten feltolkar och inte ser 

sin egen del i terapiernas utfall finns risk för så kallad premature closure, vilket bäst förklaras 

genom att terapeuten upphör att utvecklas, ofta till följd av att terapeuten känner sig utmattad 

och utarbetad eller att denne förlorat sitt intresse eller befinner sig i konflikt med krav från 

arbetsplatsen. Bästa sättet att undgå detta och att fortsätta utvecklas i sin professionella 

identitet är att behålla en nyfiken attityd till psykologin som helhet (Rønnestad & Skovholt, 

2012).  

Även handledning har på senare tid visat sig vara betydelsefull för att skapa en stark 

professionell identitet (Moss et al., 2013). Trots att många terapeuter sett fram emot att kunna 
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arbeta utan att känna sig övervakade kan detta även medföra en känsla av ensamhet och den 

mängd ansvar detta innebär kan komma att påverka den nyexaminerade negativt. Dessutom 

befinner sig personen inte i samma trygga miljö som förut där denne kunde finna stöd hos 

andra på utbildningen (Moss et al., 2013; Rønnestad & Skovholt, 2012). 

         Vidare har man sett att nyexaminerade terapeuter finner det svårt att veta hur de ska vara 

i den terapeutiska relationen och hur mycket av sitt personliga jag som skall tas med i den 

professionella identiteten. I övergången mellan The novice professional phase och The 

experienced professional phase upplever de flesta att de vågar investera mer av sig själv i sin 

professionella identitet utan att göra avkall på sin förmåga att uppfattas som professionell 

(Rønnestad & Skovholt, 2012). 

Tidigare forskning 

I nuläget finns det lite forskning kring hur en integrativ utbildning påverkar psykologerna som 

examineras vid den. Det integrativa förhållningssättet till psykologi har lyfts fram som något 

positivt och som en del av den professionella utvecklingen hos psykologer som växer i sitt 

arbete. Erfarna psykologer blir allt mer integrativa med åren, därav att det uppfattas som 

eftersträvansvärt. Hur denna integrativa utveckling sker menar Rihacek et al. (2012) är 

intuitiv. Dock framkommer det i deras studie att deltagarna tillhör den assimilativa 

integrationsformen, vilken handlar om att kunna en skola på djupet innan de plockar in det 

andra skolornas metoder (Rihacek et al., 2012).    

2012 undersökte Persson & Skillmark i sin examensuppsats hur psykologer 

examinerande vid Örebros psykologprogram beskriver sitt arbetssätt och fann att en förvirring 

råder kring hur och när integration skall ske. Lowndes & Hanley (2010) har genomfört en 

studie i Storbritannien gällande utmaningar kring att bli en integrativ terapeut när man har en 

integrativ utbildning. I deras studie framkom att deltagarna skapade sitt eget sätt att integrera, 
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vilket kunde avvika från utbildningens ramar, samt att de saknade integrativ handledning och 

stöd från integrativa kollegor.  

Sammanfattning 

Det integrativa perspektivet inom psykologin har visat sig vara svårt att definiera. Det blandas 

lätt ihop med eklekticism som snarare innebär att plocka delar av olika skolors teoribildning 

och metoder. Det integrativa skiljer sig från det eklektiska i och med dess mål om att skapa 

något nytt; ett mål om att åstadkomma något mer än summan av delarna (Almgren, 2010). 

Den definition som används mest frekvent idag etablerades av Norcross & Goldfried (2005) 

och delar upp det integrativa i fyra olika delar; teoretisk, teknisk och assimilativ integration 

samt common factors.  

Trots att idén till att förena olika skolor föddes redan under 1930- talet har detta 

område för psykologin kantats av otydliga definitioner och svårigheter att finna evidens 

(Goldfreid, 2010). Då området anses bristande vad gäller evidens via forskning finns än dock 

uppfattningen av dem som arbetar kliniskt att behovet kvarstår. Klienter med liknande 

symptom blir inte alltid hjälpta av en och samma behandling (Rihacek et al., 2012). Det 

integrativa spåret inom psykologin har blivit vanligare och vunnit allt mer kraft under det 

senaste decenniet (Govrin, 2014). När Örebro universitet startade sin integrativa 

psykologutbildning 2002 var det den första utbildningen i Sverige som erbjöd mer än en 

skolinriktning. Idag erbjuds mer än ett spår på de flesta psykologprogram i Sverige om än är 

det fortfarande bara är Örebros psykologprogram som kallar profilen integrativ. Målet med 

denna inriktning var att minska skolstrider och att öppna upp för det integrativa som 

förhållningssätt (Persson & Skillmark, 2012). 

Tidigare försök till integrativ utbildning för terapeuter utanför Sverige har dock visat 

på fördelar med att lära sig en skola grundligt innan det integrativa lärs ut (Lowndes & 

Hanley, 2010). Det integrativa perspektivet som grundutbildning har mött blandade åsikter, 
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även Örebros integrativa profil på psykologprogrammet har kritiserats. Dock kan man 

argumentera att det integrativa förhållningssättet är ett mer humant sätt att förhålla sig till sina 

klienter (Wampold, 2012) och att det integrativa är ett sätt att anpassa behandlingen efter 

klienten (Greben, 2004). Studier visar att omkring en tredjedel av Nordamerikas psykologer 

på ett eller annat sätt arbetar eklektiskt eller integrativt (Norcross et al., 2005: American 

Psychological Association). 23 % av Sveriges psykoterapeuter anser sig ha ett arbetssätt som 

är eklektiskt, detta trots att de har en skolspecifik utbildning (Carlsson et al., 2000). 

Undersökningar kring hur den professionella identiteten utvecklas har gjorts och man 

har sett att erfarenhet inom klinisk verksamhet ofta leder till ett behov av att arbeta mer 

integrativt, alternativt eklektiskt (Rihacek et al., 2012). Att som psykolog utbilda sig till att 

inte tillhöra någon speciell skola påverkar den professionella identiteten, framförallt på det 

sätt att identiteten fortfarande är bred när studenten examineras och skall komma ut i 

arbetslivet (Rønnestad & Skovholt, 2012; Thériault et al., 2009). Tiden efter utbildningen 

ägnar psykologen stor tid till att rättfärdiga sin utbildning samt till viss mån även ifrågasätta 

sin utbildning (Rønnestad & Skovholt, 2012). Beroende på arbetsplats, kollegor, stöd och 

handledning kan detta upplevas väldigt olika. Känsla av inkompetens är vanligt och måste 

mötas på ett utvecklande sätt för den nyexaminerade (Moss et al., 2013). Tidigare 

undersökningar har visat på betydelsen av god handledning för att minska känslan av 

inkompetens som också påverkar det arbete som den nyexaminerade psykologen utför. Även 

betydelsen av att som integrativ psykolog ha tillgång till en integrativ handledare 

framkommer i litteraturen (Lowndes & Hanley, 2010).    

Syfte 

Psykoterapiintegration är ett omdiskuterat ämne inom psykologin. Enligt tradition har 

utbildningar utformats efter de specifika skolorna, men 2002 startade Örebro Universitet 
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Sveriges första psykologprogram med integrativ profil och mellan åren 2007-2012 

examinerades 210 psykologer vid det samma. 

Forskning kring den integrativa psykoterapin saknar dock förankring i klinisk 

verksamhet. Vårt syfte är att i denna studie utforska hur psykologer med en integrativ 

grundutbildning upplever psykoterapiintegration i sin yrkesutövning samt att undersöka hur 

den integrativa profilen upplevdes under utbildningen. Detta antas vara av intresse för 

forskning kring den integrativa psykoterapin, psykologiska institutionen på Örebro 

Universitet men också för kunskap kring vårt eget framtida yrkesutövande.   

Frågeställning: Hur upplever psykologer examinerade vid Örebro Universitet den 

integrativa profilen - under utbildning och i sin yrkesroll? 

 

Metod 

Kontext 

Örebro Universitet valde att ha en integrativ profil på sitt psykologprogram när det startades 

2002. Det var då den första utbildningsort som erbjöd denna typ av inriktning i Sverige och 

både positivt och negativt har sagts om detta val av profilering. Tanken var att de psykologer 

som examinerats vid Örebros psykologprogram skulle ha en öppenhet inför de olika 

skolriktningarna som finns inom psykologin. Därmed skulle de kunna arbeta över dessa 

gränser med olika kollegor, klienter med olika problematik och anpassa sättet att arbeta 

utefter den klient som psykologen möter. Under utbildningen får studenten lära sig grunder i 

såväl psykodynamisk, kognitiv, existentiell/ humanistisk teori och beteendeteori. Där till 

sammanfattas de kliniska kurserna med en integrativ del där studenten får inblick i hur dessa 

skolor kan förenas, vad de har gemensamt och hur de kan komplettera varandra i arbetet med 

klienter (Örebro Universitet, utbildningsplan, 2014). 
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Psykologprogrammet innefattar även två praktiska moment där studenterna möter 

klienter på en psykologmottagning som drivs av Örebro Universitet. Studenten får genomföra 

en långtidsterapi som innefattar 50 timmars kontakt med klient. Denna terapi handleds av 

kliniker med varierad bakgrund i de psykologiska skolorna och utgångspunkten är att den ska 

vara integrativ. Den andra delen av det praktiska momentet innebär att studenten har en 

korttidsklient som innefattar cirka 12 träffar. Studenten arbetar här alltid med kognitiv 

beteendeterapi och därmed är handledaren också skolad i detta (Örebro Universitet, 

utbildningsplan, 2014). 

Val av metod 

Då studien har för avsikt att undersöka upplevelsen av den integrativa profilen på programmet 

och i yrkesrollen, och därmed är av explorativ art, passar kvalitativ metod bäst för att 

undersöka detta (Langemar, 2008). En tidigare studie, genomförd av studenter vid Örebro 

universitet som undersökt ämnet via enkät, har också föreslagit att en kvalitativ intervjustudie 

bör följa upp de resultat som framkom genom kvantitativ ansats (Persson & Skillmark, 2012). 

Langemar (2008) uppger att kvalitativ metod lämpar sig särskilt väl när man vill 

studera upplevelser, därmed antar vi att det är den metod som bäst fångar den komplexitet 

som ämnet förväntas ha. Med hjälp av tematisk analys (senare benämnd som TA) har vi 

kunnat gå igenom materialet på ett strukturerat sätt vilket höjer kvalitén i valet av metod 

(Langemar, 2008). Vidare har TA även rekommenderats som analysverktyg när man ska lära 

sig kvalitativ metod (Braun & Clarke, 2006). Analysen har varit induktiv vilket innebär att det 

material som framkommit under intervjuerna har legat till grund för de kategorier som vi 

senare arbetat utifrån, detta i motsats till att på förhand valda teorier har avgjort vilka 

kategorier som vi funnit i materialet, en så kallad deduktiv ansats. Att arbeta utifrån induktiv 

ansats innebär att förförståelsen skall läggas åt sidan i förmån för att låta den verkliga 

upplevelsen komma fram. Detta har varit särskilt viktigt eftersom författarna har en djupt 
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förankrad förförståelse i att själva utbildat sig vid samma universitet. Dock innebär 

författarnas bakgrund att förförståelse vad gäller studiens ämne är omöjlig att undvika. Detta 

leder till att insamling och tolkning av material ej kan ske förutsättningslöst. Kontinuerliga 

diskussioner kring hur detta påverkar studiens resultat är därför avgörande.  

Författarna har förhållit sig till Staffan Larssons (2005) rekommendationer för 

kvalitativ forskningsmetod för att öka tillförlitligheten. Exempelvis har författarna arbetat för 

en god struktur med mål om att ge god översikt och reducera komplexiteten. Genomgående 

har arbetet kantats av att se till att göra den röda tråden synlig. I kvalitativa studier handlar 

kvaliteten om hur man kan relatera till tidigare teori och om de nya resultaten kan komma att 

förändra den teori som finns. Författarna anser att det finns en god empiriskförankring.  

Denna studie är den första kvalitativa studien som författarna genomför, handledaren 

för studien har erfarenhet av tillvägagångssättet. 

Deltagare 

Genom registerutdrag från Örebro Universitets exsamensenhet fick författarna tillgång till 

samtliga studenter som examinerats vid Örebro Universitets psykologprogram mellan åren 

2007-2012. Av dessa 210 studenter kontaktades 50 personer, i urvalet togs hänsyn till kön, 

bostadsort och examensår. Då studien är av kvalitativ art har författarna medvetet sökt nå så 

stor spridning i urvalet som möjligt. De variabler vi kunnat variera är ålder, bostadsort, kön 

och deltagarnas arbetsplats. Denna variation är dock inte teoretiskt motiverad. Det 

inklusionskriterium som valts till urvalet är att deltagaren ska arbeta med behandling samt att 

denne avslutat sin PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer). 

För att undvika att kontakta personer som inte arbetar med behandling har författarna 

sökt via internet för att se vilken typ av anställning de examinerade hade och vilka 

arbetsplatser de representerar. 50 personer kontaktades, 38 via brev (appendix I) och 12 via e-

post. I brevet berättas att de kommer att kontaktas via telefon inom en vecka för att boka in 
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eventuell intervju. De 12 som kontaktats via e-post har fått samma brev bifogat som dem som 

kontaktats via brev, med skillnad att dessa ej fått information om att de kommer att bli 

uppringda. Man kan därför säga att ett riktat deltagarurval gjorts till studien. Urvalet är också 

till viss del bekvämlighetsurval då bostadsort varit avgörande för det praktiska genomförandet 

med intervjuerna för författarna.  

Därefter kontaktades de tillfrågade tills dess att 12 intervjuer hade bokats in. En del av 

dem vi ringde svarade inte trots upprepade försök att nå dem, andra uppgav tidsbrist som 

orsak till att inte delta. Platsen för intervjuns genomförande anpassades efter deltagarens 

önskemål. Två av intervjuerna genomfördes via telefon, fyra vid Psykologmottagningen i 

Örebro, en i deltagarens hem och resterande på deltagarnas arbetsplatser eller i cafémiljö. 

Innan intervjun startades fick deltagarna tilldelat ett dokument (se appendix II) 

innehållandes information kring hur materialet skulle komma att användas, att det spelades in 

och att de enda som kommer att ha tillgång till inspelningen är författarna samt deras 

handledare. Här finns även information om att deltagaren kan avbryta sitt medverkande när 

helst denne vill under intervjun samt efteråt. Därefter fick deltagarna skriva på en 

samtyckesblankett. 

 Två intervjuer uteslöts tillföljd av dålig ljudkvalitet på inspelningen, därav tillkom 

ytterligare två intervjuer för att komma upp i antalet 12 att arbeta med i analysen. Deltagarna 

representerar vitt skilda arbetsplatser men har gemensamt att de till största del arbetar med 

behandling. Urvalet består av fem män och sju kvinnor, snittåldern för deltagarna är 36,79 år 

(Sd=5,94). Deltagarna har varit aktiva i yrket i 4,64 år sedan examen (Sd=1,69). Det finns 

även en viss geografisk spridning vad gäller bostadsort bland de intervjuade.  

Etiska överväganden 

Utifrån ett formulär utformat för Örebros psykologprogram har författarna på ett strukturerat 

sätt resonerat över studiens etiska aspekter. De överväganden författarna valt att göra har 
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främst handlat om anonymiserade svar. För att deltagarna skall känna bekvämlighet vad gäller 

att svara så sanningsenligt som möjligt valde författarna att anonymisera vem som sagt vad. 

Detta beslut har tagits ihop med vetskapen om att validiteten sänks i och med detta. 

Betydelsen av ärlighet i svaren översteg, enligt författarna, behovet av att veta vem som sagt 

vad. Författarna har även diskuterat det etiska i att arbeta efter tematisk analysmetod eftersom 

denna metod egentligen gör samtliga intervjupersoner sammanfattade till en enda person, 

något som påverkar igenkänningsgraden. Författarna har aktivt arbetat med vetenskaplig 

hederlighet (Larsson, 2005) och vetenskapsrådets regler gällande etiska överväganden har 

följts. Detta innebär bland annat att informanterna fått ta del av information om studien och 

dess syfte, att intervjumaterialet behandlats med konfidentialitet, att informanterna fått 

godkänna att materialet får nyttjas enbart i denna studie samt att de skriftligt samtyckt till 

deltagande (Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990). 

Intervjuer 

Då författarna eftersträvar en intervju av följsamt slag för att komma åt så mycket information 

som möjligt upprättas en intervjuguide för semistrukturerad intervjutyp. Intervjuguiden 

(appendix III) innehåller tre övergripande teman; ”Professionell identitet”, 

”Psykoterapiintegrering” samt ”Den integrativa profilen”. Efter en första pilotintervju 

justerades intervjuguiden något för att förbättra begripligheten i frågorna. För att komma åt 

upplevelser kom följdfrågorna till stor del att handla om att låta deltagaren berätta konkret hur 

de arbetar med det integrativa, hur de konkret upplever att den professionella identiteten 

utvecklats eller på konkret nivå berätta hur de upplevde utbildningen vid Örebro universitet. 

De fick också frågor kring om de minns inställningen till profilen samt om de har något 

speciellt lyckat eller mindre lyckat minne från att ha arbetat integrativt. Samtliga intervjuer 

spelades in och 12 intervjuer transkriberades med samtycke från deltagarna. Vid slutet av 

varje intervjutillfälle erbjöds deltagarna att kontakta oss om de ville tillägga eller dra ifrån 
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något från de svar som de givit under intervjuerna, dock var det ingen som utnyttjade denna 

möjlighet.  

 För att stärka validiteten i vårt resultat skickades ett resultat i kortform ut till 

deltagarna via e-post, en såkallad members check. De svar som kom in medförde inte några 

förändringar i modellen. Mer om detta finns i metoddiskussionen.  

Analys av intervjuer 

Den process som genomgåtts under analysen bygger på Hayes modell för tematiska analyser. 

Analysen omfattar sju steg, vilka författarna haft som riktlinjer för analysen (Hayes, 2000; ref. 

i Langemar, 2008). 

1. De tolv intervjuerna transkriberades till text i ett ordbehandlingsprogram. Författarna 

transkriberade de intervjuer de själva utfört, sex stycken var. Ord som ”ehm” och ”hmm” 

inkluderades för att skapa en så rättvis bild av intervjun som möjligt. Intervjuerna 

lyssnades igenom ytterligare en gång för att kontrollera att transkriberingen stämde. 

Därefter läste båda författarna igenom samtliga intervjuer vid upprepade tillfällen.  

2. Textmaterialet fördes över i ett program för att koda meningsenheter, OpenCode (2014). 

Här lästes intervjuerna återigen igenom samtidigt som en eller flera rader av intervjun 

kunde markeras för att bilda en meningsenhet. Denna enhet namngavs med ett ord eller 

kortare mening, en kod. Författarna kodade den första intervjun tillsammans för att skapa 

en gemensam uppfattning om proceduren. Därefter kodade författarna de intervjuer de 

själva genomfört och transkriberat.   

3. Samtliga koder sorterades (ca 1300 stycken) in i grupper, de koder som liknande varandra 

fick tillhöra samma grupp. Dessa grupper av koder bildade så småningom 83 preliminära 

kategorier som namngavs efter den essens som författarna uppfattade i varje grupp av 

koder.  
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4. Materialet med kategorier lästes igenom lika många gånger som det fanns preliminära 

kategorier för att kontrollera om kategorier liknade varandra. Under detta arbete 

modifierades listan ett flertal gånger till dess att 50 preliminära namngivna kategorier 

kvarstod.  

5. De preliminära kategorierna slogs samman i större subkategorier som slutligen blev 10 till 

antalet. Detta gjordes med hjälp av att titta på hur de olika kategorierna förhöll sig till 

varandra, liknade varandra samt med önskan om att subkategorierna skulle belysa den 

komplexitet som intervjumaterialet visat på. 

6. De två intervjuer, utöver de 12 som använts i analysen, som inte fullständigt kunnat 

transkriberas, jämfördes med de subkategorier som skapats. Detta som kontroll av den 

framväxande modellen. Författarnas bedömning var att de inte tillförde någon ny 

subkategori och därmed ansågs materialet mättat. De 10 subkategorierna sorterades nu 

under tre huvudkategorier som ansågs fånga subkategoriernas huvudsakliga mening.  

7. Två av huvudkategorierna sammanfattades i en kärnkategori och en modell skapades för 

att visa hur de tre huvudkategorierna antas förhålla sig till varandra. I och med skapandet 

av denna modell bedömdes analysarbetet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modellen ovan illustrerar de hur de olika stegen i analysen och hur materialet 

kondenserats under processens gång.  
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Resultat 

Den analys som genomförts visar att vårt resultat representeras av de tre huvudkategorierna 

Upplevelse av utbildningen, Ambivalens kring det integrativa och Skapande av den 

professionella rollen. De två sistnämnda går att sammanfatta i kärnkategorin Sökande efter 

förståelse och identitet. Denna kärnkategori beskriver psykologernas ansträngningar för att 

kunna förstå det integrativa, kunna använda det i praktiken och kunna sätta in det i ett större 

sammanhang. Behovet av en identitet beskrivs liksom förväntningar på och tillgångar för den 

som är integrativ. Det integrativa kan både vara ett hinder och en tillgång i sökandet efter 

identitet. Dock verkar upplevelserna av det integrativa under utbildningen ligga utanför 

kärnkategorin och istället antas utbildningen influera hur kärnkategorin upplevs och 

utvecklas. Upplevelse av utbildningen bildar därför en egen huvudkategori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De tre huvudkategorierna med tillhörande subkategorier och förenandet av 

huvudkategori 2 och 3 i kärnkategorin ”Sökande efter förståelse och identitet”. Prevalensen av 

subkategorierna i intervjuerna anges med N=.  
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Huvudkategori 1: Upplevelse av utbildningen 

På ett eller annat sätt beskriver alla informanter att utbildningen påverkat hur de ser på sin 

egen kompetens eller sin roll i förhållande till andra psykologer. Det framkommer både stor 

tacksamhet kring att utbildningen givit sådan bredd och möjlighet till flexibilitet men 

även kritik mot att utbildningen inte går tillräckligt på djupet och att studenterna får för få 

terapeutiska verktyg med sig ut i verkligheten. Vidare finns en rad uppfattningar kring det 

integrativa på utbildningen. Man menar att den integrativa teorin möjligtvis hade kunnat 

förmedlas på ett tydligare vis och att inställningen till det integrativa inte bara varierade bland 

studenterna, utan också i hög grad på institutionen. 

Subkategori 1: Bredd men ytlighet 

Genomgående i intervjuerna förmedlades en upplevelse av att utbildningen gav stor bredd vad 

gäller kunskap inom de olika skolinriktningarna och att detta är en stor tillgång. Dock verkar 

konsekvensen av det vara att utbildningen inte gav studenterna någon chans att riktigt 

fördjupa sig inom en skola, och på så sätt förlorades en viktig tillgång i yrkeslivet ˗ att 

verkligen kunna något på djupet. Det här reflekteras även i den varierande upplevelse av 

kompetensnivå efter utbildningen som rapporteras, där den breda kunskapen står sig bra 

jämfört med andra kollegor, vilket för med sig flexibilitet. Däremot upplevs ibland att 

spetskunskap i större utsträckning behöver tas igen jämfört med kollegor examinerade vid 

andra universitet. En av deltagarna uttryckte det såhär: ”..//..man kan lite om mycket. Det är 

jättebra, men man önskar att man kunde mycket om mycket när man går ut”. 

Gapet mellan bredden och djupet framkommer även när mer praktiskt utförande på 

utbildningen efterfrågas av informanterna. Generellt verkar det finnas gott om teori kring de 

olika skolorna och detta upplevs som positivt. Däremot finns en upplevelse kring att det krävs 

mer omsättning till praktik. Brist på praktisk motsvarighet riskerar att skapa svårigheter att 

använda bredden av teorier i arbetet. Som en deltagare uttryckte det:   
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..//.. inte tillräckligt med verktyg, man måste lägga tyngden på nånting och 

vi fick nog den kring teori. Men för mig var det litegrann som att gå ut utan 

verktyg. Vi fick en stor verktygslåda som rymmer massor med verktyg men 

det var inte så mycket i den. 

 

 En viss skillnad vad gäller uppfattningen om utbildningens egenskaper förändras 

beroende på vilket år informanten har tagit sin examen. De som gick utbildningen första åren 

efterfrågade mer KBT och upplevde utbildningen undermålig vad gällde denna skolbildning. 

De med senare examen uttryckte i motsats vissa brister i den PDT som lärdes ut under 

programmet, att den inte var tillräcklig. Många verkar uppleva att utbildningen har gett för lite 

klinisk psykologi på ett eller annat område. Det verkar dock vara så att utbildningen, inklusive 

det integrativa, för många föll på plats framåt slutet av utbildningen. På det hela taget 

rapporteras stor nöjdhet med utbildningen, även av dem som inte säger sig arbeta integrativt 

idag och vikten av att vara bekant med olika teorier lyfts fram som något positivt i rollen som 

psykolog. Trots vissa brister så fick alla skolor plats under utbildningen. Att få läsa alla block, 

och även försöka förstå dem i en integrativ modell, upplevs ge en bra grund. Om utbildningen 

som helhet uttrycker sig en av de intervjuade på det här sättet: 

 

Ja, jo men jag tyckte att utbildningen blev bra. Visst, sen kunde man väl, i 

början när man började med dom kliniska kurserna kunde man väl känna 

sig ganska förvirrad. Det var så mycket olika skolor och förhållningssätt, i 

början kunde det nog vara förvirrande, men mot slutet kunde man mer 

förstå poängen med det.  
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En av informanterna beskriver att bristerna i de kliniska blocken gjorde att han läste 

extra KBT-kurser utanför utbildningen:   

 

..//..det var väl där jag kände en oro från början att vad ska det bli av mig 

på den här utbildningen, vad reder jag mig att lära på den här utbildningen 

inom KBT ? Sen hann utbildningen ifatt det på slutet, då kände jag en 

trygghet att jag kommer få tillräckligt på fötterna. Men då hade jag, ja jag 

gick jättemycket kurser på sidan av och så där. 

Subkategori 2: Den integrativa profilens ställning 

Att det integrativa inte alltid har varit helt självklart på utbildningen märks tydligt när 

informanterna får prata om den integrativa profilen. Tydlighet och koncensus efterfrågas. I 

vissa intervjuer förekommer till och med ifrågasättande kring om det verkligen var en 

integrativ utbildning. Samtidigt lyfts det komplexa fram som något positivt och det får då 

innefatta komplexitet bland lärare och handledare. Det integrativa verkar representeras av ett 

fåtal nyckelpersoner som får stå för de föreläsningar, modeller och det klientarbete som är 

integrativt. Den integrativa profilen genomsyrar långt ifrån hela utbildningen och förhållandet 

till det integrativa upplevs splittrat på institutionen. Här följer ett svar på hur det integrativa 

såg ut på utbildningen:  

 

..//.. sen kan jag tycka att utbildningen kanske inte var så jätteintegrativ 

egentligen. Jag tycker kanske den var rätt uppdelad. Det var dynamiskt, det 

var KBT, det var hälsopsykologi liksom, men sen kändes det som 

egentligen,..//..det skulle finnas flera såna personer som Bengt, fler personer 

som hade en helhetssyn. Sen behöver inte alla ha det, för det kan vara 

viktigt att kunna specifik metodik. 
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Svårigheterna kring att kunna ha en integrativ handledning togs upp av en utav deltagarna:  

 

..//.. den handledaren har jobbat jättemycket med det här och tycker bäst om 

det, kanske petar in lite sånt för att det ska vara med, men det är ju ändå det 

här spåret vi kör liksom, och där kunde det bli krockar, helt klart. 

 

Attityden till den integrativa profilen hos studenterna är skiftande, men ändå övervägande 

positiv. Många anser det ha varit en lyckoträff att ha hamnat på en integrativ utbildning, men 

att en integrativ profil medför vissa problem. Det integrativa upplevs stå för öppenhet, men 

fördelarna med att välja en skolinriktning går inte att bortse ifrån. Att många studenter hade 

starkare intressen för vissa skolor råder det ingen tvekan om. Yttre faktorer, så som 

handledare på mottagningen eller praktiken verkar i vissa fall haft ett avgörande inflytande på 

studenternas attityd. En deltagare sammanfattar det så här:  

 

Jag är positivt inställd på att ha det här breda perspektivet och att läsa 

olika skolor, ..//.. jag är glad att jag har fått det som grund. ..//..sen  valde 

jag nog spår ganska tidigt och med det sagt så kan man inte säga att jag 

arbetar särskilt integrativt. 

 

En av de tidigare studenterna förklarar hur det var handledaren på mottagningen som 

gjorde det integrativa tydligt för första gången och därmed skapade en positiv inställning till 

det integrativa: 
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Sen långtidshandledaren var ju mer liksom den här integrativa personen 

som ja, verkligen kunde jobba, på flera sätt samtidigt och förmedla det och 

liksom förklara vad det är. Hur han tänker och vad det är han gör och 

prova det där och så vidare. Så det var väl egentligen den enda, på det 

sättet, praktiska, när man såg det i verkligheten, liksom, hur funkar det, om 

man tänker tillbaka på det. 

 

Huvudkategori 2: Ambivalens kring det integrativa 

Återkommande är att det integrativa perspektivet skapar broar mellan de olika 

skolinriktningarna och att skolbråk kan upplevas som fåniga. Samtidigt kämpar många med 

definition och utförande, med vad det integrativa egentligen är. En del av deltgarna har stora 

problem att konkretisera vad det integrativa är och beskrivningarna skiftar mellan 

beskrivningar av att kunna byta metod under en behandling till att framför allt använda det 

integrativa i förståelsen av en klient. De allra flesta ser sin integrativa grundutbildning som en 

tillgång och använder sig av det på ett eller annat sätt, även om det kan handla om att 

integrera metoder som inte lärs ut på universitetet. Flera uppger att det har sitt eget sätt att 

vara integrativa. Brist på kunskap om det integrativa hos kollegor och handledare kan vara 

hindrande för att vara integrativ och det integrativa väcker även blandade tankar kring 

evidens. En bred definition av evidens som ett argument för det integrativa och en motsatt 

tanke om att det inte finns tillräckligt med evidens för det integrativa som metod. En deltagare 

beskriver hur utvecklingen kring det integrativa sett ut för denne: 

 

Inledningsvis gjorde jag väldigt mycket så, för att förstå. Sen vet inte jag om 

det är för att man har internaliserat det eller om det är så att tidsbristen gör 

så att man inte kan vara så ambitiös i alla ärenden utan att man får försöka 
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få fatt i någonting som att chansa eller som.. ja vad som kan ge mest 

utdelning. 

Subkategori 3: Förståelse över gränser 

Under flera intervjuer framkommer uppfattningen bland deltagarna att alla psykologer, 

oavsett bakgrund, blir mer integrativa med tiden. I förhållande till det blir det därför en fördel 

att redan vara integrativ, att ha bred kunskap. Många pratar gärna om att de på ett eller annat 

sätt är integrativa, att de har det med sig, men att de definierar det annorlunda än under 

utbildningen. Exempelvis ses ACT här som en integration. Vidare påtalas vikten av att ha en 

bred bakgrund när man ska närma sig människans psykologi som helhet. Det integrativa 

underlättar när man behöver utvecklas, ta till sig ny kunskap och förhålla sig kritisk till den 

kunskap man redan har. I samma anda beskrivs det integrativa ofta som en motpol till 

skolkonflikter då det inte finns någon anledning att vara dogmatisk. Deltagarna kan med viss 

lätthet se likheterna i skolbildningarna och även översätta specifika teoretiska skolbegrepp till 

termer i andra skolor. Om det integrativa som skolöverbryggande säger en informant så här: 

 

Jag tycker bara att det stärks hela tiden. Liksom när man ser att dom börjar 

hitta genensamma nämnare i någonting och modeller som förklarar olika 

typer av problematik men man ser det på ett annat sätt så någonstans så 

hänger det ihop. Och det kanske är vår kunskap som inte är tillräcklig och 

det kanske kommer att bli mer tydligt framåt hur det hänger ihop. Och då 

kommer man tycka att det är självklart. 

Subkategori 4: Utförande av det integrativa 

Till att börja med lyfter informanterna fram att det inte går att vara integrativ, eller kunna 

utföra behandling över huvud taget, om man inte får praktisk erfarenhet. Detta upplevs gälla 
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oavsett om man avser renodlade behandlingar eller inte. Däremot framkommer att kraven som 

ställs på den som är nyexaminerad kan vara ännu svårare att tackla som integrativ. Det krävs 

praktiskt utförande för att bitarna ska falla på plats och det integrativa kan göra det svårare att 

botanisera bland metoder och problemformuleringar. Informanterna talar om att den 

integrativa psykologen behöver vara flexibel, kunna tänka utanför ramen och vara mycket 

kunnig i flera skolor, något som kan vara en tillgång men som också kan komplicera 

utförandet av behandling.  

I försök att konkretisera och definiera vad det integrativa är framkommer framför allt 

två olika spår; det integrativa som metod och det integrativa som förhållningssätt. Det första 

innefattar förmågan att byta metod under en behandling, eller under en session om det behövs. 

Rent integrativa metoder verkar mer ovanliga, dock nämns affektexponering vid några 

tillfällen som en sådan. Här följer ett exempel på hur en av deltagarna konkret ser på det 

integrativa med klienten: 

 

..//.. jag förklarar det här med tankar, känslor, långsiktiga konsekvenser, 

kortsiktiga konsekvenser. Och du vet uppe på tavlan, skriva, rita och 

verkligen, väldigt konkret och så, samtidigt så känner man ju liksom ..//.. 

alltså får du ett slag i bröstet eller händer det någonting eller känner att du 

plötsligt får tårar i ögonen eller vad som helst, då kan du ju inte bara tänka 

så här, ”ja men det bortser jag från”.  

 

 Det senare spåret, om det integrativa som förhållningssätt, framkommer i flertalet 

intervjuer och är förkommande även hos dem som väljer att använda sig av framför allt en 

enstaka metod. Detta innebär att göra integrativa konceptualiseringar för att skapa förståelse 

kring en patient, i vissa fall för att kunna välja en metod och i vissa fall för att kunna hänvisa 



33 
ATT GÅ VILSE OCH FINNA NYA VÄGAR 

patienten vidare. Även om man väljer att arbeta med en metod rapporteras ändå en viss 

lyhördhet. Det kan handla om att kontinuerligt skifta förståelseperspektiv i arbete med 

klienten och i diskussioner med kollegor för att viktiga aspekter inte ska tappas bort. Så här 

förklarar en av deltagarna: 

 

..//..  då skulle jag nog säga ett förhållningssätt, för mig är det det, 

personligen så är det så. ..//.. dels genom det här med ödmjukhet tänker jag, 

vilket praktiskt för mig blir, när jag möter en människa på mottagningen 

här. ..//.. jag gör en beskrivning av problematiken utifrån olika synsätt och 

jag tror och hoppas i alla fall att man då kan komma fram till att med en 

specifik patient med en specifik problematik kan man se då, okej, här kanske 

inte mina KBT- tekniker, metoder, tankesätt räcker till riktigt och att man då 

kan ta in en mer erfaren kollega.  

Subkategori 5: Kunskapsglapp  

På olika sätt framkommer att det finns ett kunskapsglapp kring det integrativa som hindrar 

utförandet av det. Två olika inställningar till evidens finns bland informanterna. Dels upplevs 

att det finns för lite evidens kring det integrativa och att det därför vore oetiskt att använda en 

sådan metod. I kontrast upplevs att det finns för lite kunskap om evidens och att den definition 

som ibland används för evidens snarare är det som hindrar ett berättigat användande av det 

integrativa. Att det finns för få som kan handleda integrativt, både under, men framför allt 

efter utbildningen är hindrade och det saknas kunskap om det integrativa, både hos handledare 

och hos kollegor. På det stora hela efterfrågas mer kunskap om det integrativa och det 

framkommer en förhoppning kring att framtida forskning kommer visa hur teorierna hänger 

ihop. Om det svåra kring vem som skulle kunna handelda integrativ berättar en informant: 
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”Det integrativa diskuteras inte jättemycket ..//..och jag vet faktiskt inte riktigt vem som skulle 

kunna, det finns det säkert som skulle kunna handleda integrativt, alltså man hittar ju folk hit 

till klientarbetet på mottagningen, men det känns svårt”. 

Subkategori 6: Otydlighet 

Både det integrativa i sig och det integrativa i en kontext medför vissa problem. Något som 

framkommer med all önskvärd tydlighet är att det integrativa är svårt att definiera. Det har 

inte definierats tillräckligt bra under utbildningen, det är svårt att skilja från common factors 

och ibland upplevs det integrativa som synonymt med ett eklektiskt perspektiv. Flummigt, 

otydligt och luddigt är ord som förekommit vid beskrivningar av det integrativa. Upplevelsen 

av denna otydlighet och att det integrativa upplevs vara mycket omfattande bidrar till att det 

uppstår hinder i kontexten; det finns inte tid att vara integrativ, det blir för svårt och komplext. 

Dessutom uppges det integrativa ibland vara helt onödigt, det blir tydligare för både patient 

och terapeut om man håller sig till en skola. Denna deltagare var en av dem som upplevde 

otydligheten kring det integrativa: ”Det var svårt, det var jättesvårt, alltså det var ju ingen 

som visste exakt vad det var, efter dom kliniska kurserna så hade vi ju ingen jättebra 

definition på, på det. Så, ja, inte helt enkelt”.  

 

Huvudkategori 3: Skapande av den professionella rollen 

Det integrativa skapar grund för en bred identitet, man kan, så att säga, välja efter tycke och 

smak. Det beskrivs också att det går att växla mellan identiteter och det är inte ovanligt att det 

integrativa finns med som ett förhållningssätt utöver ens singulära skoltillhörighet. Att vara 

integrativ upplevs som en bra grund när man vidareutvecklas och vill vidareutbilda sig. Med 

undantag av någon enstaka informant beskrivs genomgående ett behov av en professionell 

identitet och här upplevs det integrativa ibland som ett hinder. Behovet av att ha en identitet 

kan förstärkas av att många kollegor och handledare har en tydlig tillhörighet. På många 
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arbetsplatser förväntas att man ska kunna redovisa just en sådan. Vad som verkar vara 

gemensamt för de flesta av informanterna, oavsett vilken skoltillhörighet de uppger, är att de 

upplever sig som mycket flexibla tack vare den integrativa bakgrunden, de kan anpassa sig. 

Om det integrativa som skapande av ödmjukhet talar följande deltagare: 

 

..//.. jag tror att det som är bra när man jobbar med den här integrativa 

modellen, om man ska höja upp det en nivå, ..//.. man måste vara ödmjuk 

och förstå att det spelar ingen roll hur du gör, det viktiga är egentligen den 

här personen som sitter framför dig. 

Subkategori 7: Behov av identitet 

Ofta återkommande är uttalanden som visar på informanternas behov av en professionell 

identitet. Att kunna en metod väl och att vara trygg i den nämns ibland som en förutsättning 

för att kunna gå vidare och utvecklas inom det integrativa, så väl som inom andra skolor. Att 

ha en integrativ utbildning upplevs i viss utsträckning försvåra i sökandet efter en tydlig roll. 

Att komma ut som integrativ skapar osäkerhet, man har ingenting att hålla fast i och det 

rapporteras en längtan efter att “bara välja en skola” eller “tillhöra ett lag”. Den här deltagaren 

berör just vikten av trygghet: ”..//.. men jag tror att, ja men just det här, en fördel, tror jag, 

om man väljer inriktning det är att man känner sig väldigt trygg och säker i en inriktning. 

Och den tryggheten har vi inte riktigt på samma sätt”. Kontrasterande nämner några 

informanter att det förmodligen är osäkert att komma ut som ny oavsett utbildning och att det 

tillhör upplevelsen. Många väljer också tidigt, kanske redan under utbildningen, att tillhöra en 

av de klassiska skolorna. Beskrivningar av skoltillhörighet varierar över skolbildningarna till 

en mer tydlig integrativ skoltillhörighet. Samtidigt kan det upplevas som svårare att finna en 

tydlig skoltillhörighet med integrativ bakgrund, främst på grund av en upplevd lägre 

kunskapsnivå vad gäller specifika metoder och delvis för att det står i motsats till det ödmjuka 
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i det integrativa. Vissa informanter tonar dock ner den här typen av behov av identitet och 

menar att man kan genomföra en metod utan att identifiera sig med den.   

Subkategori 8: Bred identitet 

Att det finns möjlighet att vara bred i sin roll som psykolog är av vikt. Det framkommer 

önskan om att inte vilja välja en identitet, eller att identiteten i sig är bred. Utbildningen ger en 

bra grund, något att utgå och ifrån och falla tillbaka på. Några kallar det för det rimliga och 

naturliga. Den integrativa bakgrunden ger valfrihet. Valet kan baseras på personlig preferens, 

patientgrupp, arbetsplats och förhållande till evidens. Det man däremot inte tvingas välja är en 

skola eller metod. I vissa fall beskrivs det integrativa som en egen identitet och att det i viss 

utsträckning finns en samhörighet med andra som har samma utbildning. Det finns också 

beskrivningar av en mycket föränderlig identitet, som har skiftat med åren, något som blir 

relativt enkelt med den integrativa bakgrunden. Denna informant upplever någon med en 

renodlad utbildning så här: ”…ibland när man träffar någon som är renodlad i sin inriktning, 

kan man bli lite provocerad nästan. Det är så väldigt ensidigt. Det passar i alla fall mig 

mycket bättre att kunna se saker på inte bara ett sätt”.  

 

En något annorlunda upplevelse har den här informanten:  

 

I mitt fall har det varit att jag har ändå behövt och välja nånting för att 

kunna känna, nu gör jag det här, jag lär mig det här, jag jobbar på det här 

så jag kan det här, så som jag har tänkt. Jag börjar med KBT och jag 

liksom kör mina behandlingar, jag liksom kommer in i det och sen så kan 

jag gå vidare till nästa sak sen, men jag måste ju ändå börja nånstans.  
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Subkategori 9: Flexibilitet 

När det talas om hur det är att vara integrativ är det två ord som återkommer mycket ofta, 

flexibilitet och ödmjukhet. Att vara flexibel och ödmjuk beskrivs som att man inte behöver 

fastna i vissa förklaringsnivåer, i diskussioner med kollegor eller i mötet med klienten. Som 

psykolog är man följsam och har lätt att anpassa sig till klienterna och vända och vrida på 

problematiken. Det finns alltid någon metod att ta till, vilket är en stor tillgång i det kliniska 

arbetet. Även i de fall där informanterna uppger att de arbetar med främst en metod tycker de 

att de kan se när en annan behandling är nödvändig. En av deltagarna valde att uttrycka det så 

här:  

 

Integration behövs för det är ett flexibelt sätt och arbeta på, jag återkommer 

till det med flexibelt, det gör att man kan möta patienter där dom är. 

Patienternas problematik och behov behöver inte anpassa sig efter min 

skola eller inriktning utan jag kan anpassa mig efter patienten. 

 

 I några av intervjuerna beskrivs flexibiliteten inte som enbart positivt. Det finns risk 

att psykologen inte håller fast vid sin metod om det inte går som planerat och att vara flexibel 

kan orsaka undvikande eller ett intellektualiserande försvar från terapeuten. För denne 

informant var detta en oro: ”Man vet, man vet inte i efterhand. Duckade jag? Duckade jag när 

jag inte skulle ha duckat?”. 

Subkategori 10: Yttre påverkan 

Utvecklandet av en professionell identitet sker inte i ett vakuum; påverkan från kollegor, 

handledare och arbetsgivare är påtaglig. När man kommer till en arbetsplats är det vanligt att 

vissa typer av metoder efterfrågas av ledning eller arbetsgrupp och det finns en tendens hos 

deltagarna att välja en metod ganska tidigt. Den största påverkan verkar dock kollegors och 
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handledares skoltillhörighet ha. Det är svårt att vara integrativ eller välja en motsatt skola om 

alla kollegor använder en viss metod. Utöver önskemål på arbetsplatsen och kollegors 

påverkan beskrivs även att den patientgrupp man arbetar med avgör hur man väljer skola eller 

väljer att arbeta.  

 Trots detta rapporteras det också en positiv inställning och nyfikenhet till det 

integrativa perspektivet bland kollegor. Alla informanter väljer heller inte en metod, och 

många håller på ett eller annat sätt kvar det integrativa. Vissa beskriver att de redan under 

utbildningen utvecklade en tydlig integrativ hållning. Här talar en informant om hur både 

kollegor och patientgrupp påverkar valet av metod: 

 

 ..//..det är klart att det har påverkat mig, att bara ha KBT- kollegor, i 

diskussioner med dom, så att det har blivit mer diskussioner inriktade mot 

BT och KBT. Även patientgruppen jag har arbetat med, där det är mest 

verkningsfullt att arbeta utifrån, om du tänker, beteende.  

 

Positiva reaktioner kring det integrativa är också vanliga, som den här deltagaren beskriver:  

 

För mig är det självklart att ha ett integrativt tankesätt så, och när man 

lyssnar med andra kollegor, eller när man beskriver för andra kollegor vad 

man har för, för bakgrund så är det många som liksom reagerar väldigt 

positivt. ..//.. med nyfikenhet eller förundran, frågor, men inte några 

negativa reaktioner. 
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Kärnkategori: Sökande efter förståelse och identitet 

I slutändan når vi en kategori som beskriver ansträngningar för att kunna förstå det 

integrativa, kunna använda det i praktiken samt att kunna sätta in det i ett större sammanhang 

och i förhållande till den egna personen. Att söka förståelse handlar om att begripliggöra det 

integrativa begreppet och hur det förhåller sig både till arbete med klienter och till kollegor. 

Det behöver, i klinisk verklighet, ibland definieras om och sättas i relation till många andra 

faktorer som kommer att bestämma hur man kan arbeta med sina klienter. Sammanvävt med 

sökandet efter förståelse uppenbarar sig ett behov av en identitet. När en psykolog med 

integrativ bakgrund finner sig i en ny kontext skapas förväntningar och ett visst mått av 

osäkerhet. Behovet att kunna något eller att vilja tillhöra något som är tydligare än det 

integrativa framkommer. Men få av deltagarna har valt att helt lämna det integrativa bakom 

sig, de flesta beskriver hur de på ett eller annat sätt införlivar det i sin bild av sig själva som 

psykologer. Det integrativa breddar och öppnar upp, samtidigt som det saknar tydliga ramar 

och en självklar plats inom psykologin. Utbildningen har en stor påverkan på både behovet 

och möjligheten att kunna skapa förståelse och identitet kring det integrativa i rollen som 

psykolog, och hur den har upplevts ligger till grund för synen på det integrativa.  

 

Figur 3. I modellen ovan illustreras kärnkategorin och hur den förehåller sig till 

huvudkategorierna, att huvudkategori 2 & 3 anses överlappa samt hur de olika 

huvudkategorierna antas påverka varandra över tid.  
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Diskussion 

Psykologer med integrativ grundutbildning måste hitta ett sätt att förhålla sig till sin 

utbildning när de börjar sina yrkesverksamma liv. Bakgrunden verkar skapa flexibilitet och 

ödmjukhet och det ger en bred grund där man är kunnig inom många skolor. Samtidigt är det 

integrativa otydligt och det är svårt att skapa en samlad bild av vad det är och hur det ska 

användas. Ofta rapporteras att man saknar spetskunskap inom skolorna. I arbetet med klienter 

kan detta upplevas hindrande men i motsats finns en tillgång där man istället har kompetens 

att skifta metod eller perspektiv. Att komma ut i yrkeslivet innebär att skapa en roll som 

psykolog, det integrativa ger möjligheter att välja tillhörighet, eller att inte välja. Dock kan en 

bakgrund som inte genererar en självklar tillhörighet skapa ytterligare osäkerhet och 

svårigheter kring att leta sig fram till passande arbetsätt.  

 I samstämmighet med Lowndes & Hanleys studie från 2010 efterfrågar våra deltagare 

integrativ handledning efter utbildningen för att fortsätta utvecklingen mot att behålla ett 

integrativt förhållningssätt. Thériault et al. (2009) undersöker hur känslan av inkompetens 

påverkar terapeuter under hela yrkeslivet men konstaterar att detta tar speciellt utrymme hos 

nyexaminerade terapeuter, oavsett inriktning. Vår studie stärker detta konstaterande och en 

tänkbar tolkning är att dessa känslor av inkompetens kan vara större hos den som läst en bred 

och ytlig utbildning då kompetensen kan upplevas skilja sig från den som läst en renodlad 

utbildning.  

 Vidare talar Rønnestad & Skovholt (2012) om den första tiden som nyexaminerad och 

terapeuters sökande efter identitet och rättfärdigande av utbildning. De har kommit fram till 

att denna fas varar mellan två och fem år, detta skulle innebära att stor de av våra deltagare 

fortfarande befinner sig i denna fas vilket givetvis påverkar resultaten i vår studie.  

 Till skillnad från de resultat som Persson och Skillmark (2012) fann i sin 

undersökning om att de flesta av deras deltagare skattade sig själva som integrativa, upplevde 
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de flesta av våra deltagare att de tillhörde en specifik skola. Vid närmare problematiserande 

kring denna fråga visade det sig dock att många tagit med sig ett integrativt förhållningssätt 

till psykologin som helhet, men att de arbetade efter en viss skolinriktning. Persson och 

Skillmark hade i sin undersökning exempel på olika sätt att arbeta som de själva senare 

skattade som integrativa, alternativt typiskt KBT/PDT eller existentiellt. Detta kan påverka 

resultatet som de fått då det inte är deltagaren själv som skattat sin skoltillhörighet. Vår fråga 

var tydligare i detta avseende då den löd enligt följande; Hur skulle du beskriva din 

skoltillhörighet som psykolog? Däremot finner vi i vår studie ett tydligt stöd för den slutsats 

som samma författare lyfter fram, nämligen att förvirringen som deltagarna i båda studierna 

beskriver kan bero på att det inte tydliggörs vad som bör integreras och när, utan att detta 

arbete är upp till den enskilda psykologen.  

 Lowndes & Hanley (2010) fann i sin undersökning att integrativt utbildade terapeuter 

är bra på att hantera tvetydlighet och bredd.  Våra reslutat kan inte ge stöd till detta påstående 

rakt av. 

Att söka förståelse 

”Sökande efter förståelse och identitet” är en utmaning för de psykologer som tar examen vid 

Örebro universitet och våra resultat pekar på att utbildningen lägger grunden för hur och i 

vilken utsträckning detta kommer att ske i yrkeslivet. Att psykologprogrammet har en 

integrativ inriktning påverkar, och ska naturligtvis påverka studenterna som går där. Frågan är 

vad valet av inriktning får för konsekvenser för psykologerna i yrkeslivet och hur 

utbildningen bör utformas för att få bäst utfall. Då det finns lite forskning på området blir 

vikten av utvärdering obestridbar. Så hur väl utformad är den integrativa utbildningen? Något 

som verkar ha format studenterna är uppfattningen om att man får en teoretisk bredd men 

saknar spetskunskap. I resultatet framkommer både nackdelar och fördelar med detta. 

Avsaknad av spetskunskap rapporteras bland deltagarna och anses bland annat leda till att det 
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blir svårt att välja vilken metod man ska använda sig av. Lowndes & Hanley (2010) beskriver 

att mycket frihet tidigt i karriären korrelerar med hög nivå av ångest och känsla av alienation.  

Den brist på säkerhet i metod som lyfts fram av deltagarna kan skapa en risk för just detta.  

 En litteraturgranskning av området psykoterapiintegration visar ganska snabbt att det är 

ett område som är svårt att definiera (O’Brien & Houston, 2007; Hollanders, 2003; Norcross 

& Goldfried, 2005). Detta är också något som informanterna talar om. Institutionen upplevs 

som splittrad vad gäller det integrativa och ett fåtal personer är bärare av det integrativa. 

Greben (2004) lyfter vikten av att en integrativ utbildning ska utvärderas ofta och vara 

systematisk, samt att en sådan ansats ställer högra krav på både på enskilda föreläsare men 

också på hela institutionen. Flera av deltagarna i vår studie uppger att de har upplevt en 

splittring på institutionen vad gäller det integrativa, och att det är en icke-fråga för många 

föreläsare. Det integrativa finns med under det kliniska blocket men kommuniceras av en eller 

ett fåtal personer. Det är tveksamt om detta kan sägas uppfylla de stora åtagande som Greben 

(2004) menar att en integrativ ansats måste innebära.  

 Något som framkommer är funderingar kring hur det integrativa förhåller sig till 

evidens. Integrativ psykoterapi är i sig svårt att undersöka vilket även det kan kopplas till 

svårigheterna och variationerna i definitioner (Goldfried, 2010). Deltagarna i denna studie 

lyfter olika aspekter av kopplingen till evidens. En bred definition av evidens där beprövad 

erfarenhet väger tungt skulle kunna stödja användandet av integrativa modeller då psykologer 

beskriver att de tenderar att bli mer integrativa med tiden (Rihacek et al., 2012). Detta är 

också den upplevelse som vissa av deltagarna har: att det praktiskt fungerar att förhålla sig 

integrativt. Å andra sidan finns en motsatt uppfattning där deltagare lyfter att det måste finnas 

evidens för de behandlingar som genomförs, det finns en poäng med att arbeta med det som 

forskningen visar fungerar för patienten och inget annat. Det integrativa kan då upplevas som 

både hindrande och onödigt, i vissa fall till och med oetiskt. Trots att det alltid är den enskilda 
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psykologen som ska ta ansvar för att behandlingen som utförs är den bäst lämpade i 

situationen så faller även en bit av ansvaret tillbaka på utbildningen. Det kan upplevas att det 

rimmar illa att profilera utbildningen som integrativ om det inte klargörs hur detta ska förhålla 

sig till den evidens som idag finns att tillgå. Här hänvisar deltagarna bland annat till de 

nationella riktlinjer som Socialstyrelsen publicerat där KBT i nuläget ofta är förstahandsval 

vad gäller psykologisk behandling (Socialstyrelsen, 2010).  

 Tydligt är att det finns en splittrad bild kring hur man ska se på evidens bland de som 

gått på utbildningen och att det påverkar deras syn på det integrativa. Detta bekräftas av 

Goldfried (2010) som lyfter problemet med glappet mellan evidens och kliniskt arbete och 

menar att det integrativa perspektivet inte bara behöver tydligare riktlinjer kring vad som skall 

integreras, utan att även forskare och kliniker behöver närma sig varandra. Studier har visat 

att kliniker inom psykoterapi inte arbetar tillräckligt utifrån evidens och att många ser sig 

själva som bristfälligt uppdaterade.  

 De mål som sattes upp med den integrativa utbildningen (Persson & Skillmark, 2012) 

återspeglas delvis i vårt resultat. Många av informanterna talar om att den integrativa 

bakgrunden har skapat öppenhet och att skolbråk är svåra att relatera till. Vad gäller att kunna 

vara öppen är det något som genomgående beskrivs som en tillgång, men tilläggas bör att 

resultatet också visar att det finns ett behov av mer tydlighet och att många ändå relativt tidigt 

i yrkeslivet väljer en metod eller skola. I resultatet finns en uppfattning om att den integrativa 

utbildningen skapar en öppenhet inför psykologi som helhet och att en sådan utbildning är att 

föredra av flera anledningar. Bland annat nämns att det finns ett egenvärde i att läsa de skolor 

som funnits historiskt och att bredden är nyttig då det är omöjligt att avgöra vad som visar sig 

vara den mest effektiva metoden i framtiden.  

 Frågan hur man blir integrativ är ett ämne som återkommer i vårt resultat och likaså i 

litteraturen (Lowndes & Hanley 2010; Norcross 2005). Det finns olika vägar att gå mot 
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integration. Många av våra deltagare är öppna för att vara integrativa och anser sig flexibla, 

men saknar tryggheten i en specifik skola. Norcross (2005) fann att assimiliativ integration, 

alltså att ha en grund i en skola för att sedan utvecklas och införliva delar från andra skolor, är 

en vanlig utvecklingsväg. Här kan fördelarna med att vara flexibel, men ändå väl grundad i ett 

teoretiskt system, kombineras. I likhet med våra reslutat fann Lowndes och Hanley (2010) att 

terapeuterna funnit sin egen väg till integration snarare än att rakt av ta sig an integration så 

som utbildningen gav ramar för.  

 Genomgående är det flexibiliteten som uppges vara den största tillgången med det 

integrativa, det är vad nästan alla deltagare förmedlar, oavsett hur de har valt att arbeta. I 

likhet med resultat i Lowndes & Hanleys studie upplevs flexibiliteten skapa förutsättningar 

för att vara följsam med patienten. Våra deltagare upplever att de kan anpassa språkbruk och 

interventioner efter klient och sammanhang. Samtidigt framkommer också problem med 

flexibiliteten. Deltagarna i Lowndes och Hanleys studie upplever att flexibiliteten medför ett 

risktagande då man inte kan veta utfallet av blandad metod och i vår studie framhålls att 

förmågan till flexibilitet kan leda till att man inte håller fast vid den intervention som man 

borde hålla fast vid när man råkar på svårigheter.  

Att skapa sin identitet 

Sett till de resultat vi fått kan vi dra slutsatsen att det är vanligare att de examinerade 

psykologerna väljer skola att jobba utefter än antalet som väljer att vara integrativa i sin 

professionella identitet. Detta kan dock inte bekräftas genom den tidigare enkätstudie som 

genomfördes i en studentuppsats vid universitetet där resultatet snarare pekade på att 

psykologer som läst vid Örebro universitets psykologprogram arbetade integrativt (Persson & 

Skillmark, 2012). En av våra deltagare sa under intervjun att ”det integrativa inte var något 

man valde för att det var enkelt, utan för att det är ansvarsfullt”. Kanske är det så att det är 

svårt att behålla den integrativa hållningen i en yrkesvärld där identiteten inte riktigt 
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välkomnas lika öppet som de andra perspektiven och att valet att vara integrativt snarare 

handlar om att göra det man som yrkesutövare finner försvarbart rent teoretiskt för sin egen 

del. Det är även ett perspektiv som kräver förmågan att stanna kvar i en tvetydlighet och 

bredd som inte alltid är så lätt att orientera sig i och som kräver både vilja och energi 

(Lowndes & Hanley, 2010). Govrin skriver i en översiktsartikel från 2014 om vikten av att 

terapeuter är del av ett starkt sammanhang, att detta kan förmedla säkerhet till klienten. Här 

väcks frågan om den otydlighet som det integrativa skapar hos terapeuten även kan påverka 

med vilken grad av säkerhet som behandlingen förmedlas till klienten och om det i sin tur 

påverkar utfallet. För våra deltagare kan det vara svårt att utföra något man inte är helt säker 

på vad det är. Lowndes & Hanley menade i sin studie att terapeuter med en integrativ hållning 

möjligtvis är bättre på att hantera denna typ av osäkerhet, men resultaten i vår studie kan inte 

ensidigt stödja detta. Många upplever svårigheter med att vara integrativa och väljer, som 

sagt, ofta en skoltillhörighet.  

Något som framkommer under intervjuerna är att behovet av en professionell identitet 

stärks av andra yrkesutövare som har en skola att höra hemma i. Att komma ut som integrativ 

kan uppfattas provocerande på samma sätt som den integrative psykologen kan uppleva att en 

enskild inriktning gör. Eftersom att identiteten utvecklas med påverkan utifrån kan antas att 

detta förhållningssätt hos yrkesutövande skapar förväntningar på att psykologer har ett fack de 

vill höra hemma i. Som ensam psykolog med integrativ hållning kan det vara svårt att ta sig 

fram när förväntningar finns bland kollegor om att det är dags att välja sida.  

Lowndes & Haley (2010) fann i sin studie att terapeuter med en integrativ bakgrund 

har svårt att finna passande handledare. Även i vår studie har detta visat sig vara ett problem. 

Handledare är ofta utbildade inom främst en metod vilket anges har stor effekt på den som 

blir handledd. Mycket få kollegor har integrativ bakgrund och en liknande effekt kan finnas 

här. En önskan om att det skulle finnas mer kunskap om det integrativa bland kollegor finns 
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bland deltagarna, samtidigt som den specifika kunskapen uppskattas. Beroende på hur 

psykologerna väljer att se på sin användning av det integrativa blir detta ett mindre eller större 

problem, att utveckla en renodlad integrativ identitet får antas vara svårt utan likasinnade i sin 

närhet. Däremot är det inte otänkbart att skolskickliga kollegor kan gynna en teknisk 

integration eller eklekticism.  

I vår studie har vi också mött de som anser att det integrativa är en egen identitet och 

att de som examinerats från Örebro är ”ett eget lag”. Att identifiera sig med andra integrativa 

psykologer kan göra ens ställning jämfört med andra kollegor mer försvarbar och skapar på så 

sätt ett rättfärdigande för den som identifierar sig som integrativ. Att stå ensam som integrativ 

mot en hel arbetsplats som identifierar sig som något annat kan vara svårt, även för den mest 

övertygade integrativa psykologen. Detta val av identitet är heller inget som är självklart att 

den nyexaminerade psykologen behöver brottas med. De som läser utbildningar som 

undervisar i renodlade skolor, eller som väljer inriktning under utbildningstiden, har redan 

som student fått brottas med dessa identitetsfrågor. Den integrativt utbildade har istället stor 

del av sitt identitetsskapande kvar att göra ute i yrkeslivet. I vårt material har detta kommit 

fram som något delvis positivt, eftersom deltagarna menar att man som integrativ vet vad man 

väljer bort. Samtidigt visar forskning att en psykolog som är upptagen av dessa funderingar 

och som tvivlar på sitt arbetssätt eller ifrågasätter sina egna metoder gör ett sämre arbete än 

den som tror på det den själv gör (Mullen et al., 2009; Thériault et al., 2009). På en utbildning 

som lär ut KBT blir studenterna för det mesta psykologer som utövar KBT som metod, på en 

skola med psykodynamisk utbildning förväntas studenterna bli psykologer som utövar 

psykodynamisk metod. På en integrativ utbildning visar det sig dock att studenterna inte blir 

enbart integrativa utan väljer ofta en specifik identitet trots den utbildning de går. De kan bli 

så väl integrativa som att säga sig tillhöra någon annan skola. Frågan som kvarstår är dock om 

den integrativa identiteten kan fylla luckan av behovet av en identitet, när den är så otydligt 
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formulerad. Här kommer definitionsproblemet åter in, för vad innebär det att som psykolog 

vara integrativ i praktiken? Är en integrativ psykolog mer lik en annan integrativ psykolog än 

den är lik en psykolog som arbetar med KBT eller existentiella metoder? Inte så säkert. 

Dessutom måste man fråga sig om den ödmjukhet som så många av våra informanter talar om 

gör det svårare för psykologer att identifiera sig med en psykologisk skola, därför att det 

integrativa upplevs vara motsättningen till att bestämt identifiera sig med något 

överhuvudtaget.  

Något som dyker upp utöver detta är att de deltagare i vår studie som ser sig som 

integrativa också ser sin professionella identitet som relativt föränderlig och de ser att det 

finns en möjlighet att anpassa vad man arbetar med efter rådande evidens eller efter det man 

lär sig; den “beprövade erfarenheten”. Att ha denna syn på sitt eget arbete och att våga syna 

sina egna arbetssätt i sömmarna känns tryggt för detta, fortfarande, relativt outforskade 

område. Det är dock av vikt att poängtera vad det innebär för oss människor att medvetet välja 

att stå utanför en gemenskap där medlemmarna definierat sig själva med tankesätt som inte 

passar en själv. Att medvetet ställa sig vid sidan av och vara sin egen istället för att gå in i 

cirkeln och känna tillhörighet är något som går emot sättet vi människor socialiserar på. Att 

självvalt ställa sig på sidan av kräver inte bara mod och självständighet utan blir också ett 

tydligt ställningstagande mot de andra i gruppen. Risken för uteslutande och att bli fördömd 

till ensamhet är en risk som man får finna sig i genom detta val. O’Brien & Houston (2007) 

 liknar detta vid en religiös sekt och menar att valet att stå utanför har förödande 

konsekvenser. Ännu svårare är det att befinna sig i gränslandet där man inte vet om man vill 

vara utanför eller komma in. Detta bekräftas av dissonansteorin, som kommer från 

socialpsykologin, där valet att inte välja skapar ångest och motstånd. Genom att söka 

bekräftande fakta rättfärdigar vi våra egna val.  
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Detta blir synligt i vårt material där man å ena sidan lovordar det integrativa som 

förhållningssätt och talar gott om det integrativa som utbildning men där man å andra sidan 

ändå har valt en skola att tillhöra. Om vi skulle erkänna utbildningen med integrativ profil 

som bristfällig skulle det förstöra vår egen syn på oss själva och också vår syn på vår 

kunnighet och kompetens. Då är det mer lämpligt att stå bakom idén och ange andra orsaker 

till varför vi bytte till en enskild skola relativt tidigt i själva yrkeskarriären. För vem är jag, 

kompetensmässigt, om jag investerade fem år i att läsa en utbildning som jag inte tror på?   

Det har slagit oss vid flertalet intervjuer att våra informanter, nästan överdrivet, 

beskriver utbildningen i mycket positiva termer. Om detta har att göra med att de vet att vi 

som genomfört intervjuerna läser vid samma program eller om de rapporterar på detta sätt för 

sin egen skull har vi inte kunnat undersöka men det är tydligt att man är mer positiv till den 

integrativa utbildningen än vad man tycks vara till att anta den integrativa identiteten som 

psykolog. En annan tolkning av detta skulle vara att utbildningen är bra och att behovet att 

välja en specifik identitet handlar om något annat än vad utbildningen kan stå för.  

Detta bekräftas av Rønnestad & Skovholt (2012) som undersökt hur den professionella 

identiteten utvecklas. Identitetsskapandet upptar stor del av den första fasen efter examination 

och är viktig för hur man sedan bedriver sitt arbete. Denna tid upptas även av att terapeuten 

vill rättfärdiga sin utbildning och sina val. Detta gäller generellt vid utbildningar för 

terapeuter och inte enbart psykologer. I litteraturen har vi också funnit hur känslan av 

inkompetens påverkar arbetet men också identiteten (Thériault et al., 2009). Känslan av 

inkompetens kan tänkas vara större när man läst flera olika perspektiv och detta kan i så fall 

påverka identitetsutvecklingen. I våra resultat ser vi dessutom att fler väljer att identifiera sig 

med en specifik inriktning vilket talar för teorin om dissonans och viljan att tillhöra något 

större. Det integrativa är också ett perspektiv som enligt tidigare forskning behöver mest 

uppdaterad kunskap, ett intresse för evidens, och är ett perspektiv som inte riktigt låter den 
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nyexaminerade slappna av i sin yrkesroll. Detta är till fördel sett till risken för stagnation 

(Rønnestad & Skovholt, 2012), men kan å andra sidan skapa risk för utbrändhet, depression 

och låg självkänsla hos behandlaren om inget tycks fungera på klienten (Thériault et al., 

2009). Ett större personligt ansvar medierar risk för låg självkänsla då få klara direktiv finns 

kring hur den integrativa psykologen skall arbeta i vissa givna situationer. Ett misslyckat 

ärende påverkar då uppfattningen om en själv snarare än ifrågasättande av själva metoden 

(Moss et al, 2013).  Många av de deltagare som vi talat med uppger också att det fortfarande 

råder begreppsförvirring kring det integrativa och att förhållningssättet är fullgott i teorin men 

att de finner det svårt att arbeta med och därför jobbar mer utifrån en specifik skola. 

Trots detta lyfter deltagarna fram egenskaper som utformats hos dem själva och som 

de inte upplever hos kollegor vilka skolats i ett specifikt perspektiv. Här omnämns framför allt 

ödmjukhet inför psykologin som helhet men också för klienter i synnerhet, samt kollegor. Det 

tycks som om den integrativa utbildningen skapar en professionell identitet hos psykologen 

som kännetecknas av ödmjukhet vilket enhetligt upplevs som något positivt. Kanske för att 

det ödmjuka i den integrativa inriktningen skapar terapeuter som är typiskt medmänskliga 

(Wampold, 2012), snarare än manualdrivna?   

Metoddiskussion 

Att överhuvudtaget genomföra en kvalitativ studie tycks kräva goda resonemang och förmåga 

att tala för sin sak. Tyvärr ses den kvalitativa ansatsen ofta som mindre vetenskaplig än en 

kvantitativ studie. Många tycks vara av uppfattningen att det kvalitativa inte kan anses som 

vetenskapligt på samma sätt. Detta kan förvisso vara en korrekt tolkning, då den kvantitativa 

isolerar olika fenomen från varandra och har förmåga att tala om vad som kom före det ena 

eller det andra. Men faktum är att psykologi i sig inte alltid går att studera från en kvantitativ 

ansats och att mycket information går förlorad om man inte vågar låta vetenskapen vara mer 

fri i sin kunskapsinsamling (Langemar, 2008; Braun & Clarke, 2008).  
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 I artikeln Arbetssätt och föreställningar om psykoterapiintegration hos psykologer med 

integrativ grundutbildning av Persson och Skillmark (2012) genomförs en studie för att 

undersöka kvalitén av Örebros psykologutbildning, men författarna inser att den kvalitativa 

informationen går förlorad i och med att studien utformats som en enkätstudie. Vårt val av 

kvalitativ ansats har därför känts rätt arbetet igenom eftersom det är själva upplevelsen som vi 

är intresserade av att veta mer om. Dessutom har vi möjlighet att falla tillbaka till de resultat 

som tidigare studie kommit fram till för att se om våra resultat matchar varandra.  

 Något som dock inte varit helt enkelt under uppsatsens gång är valet av metod att utgå 

ifrån. En annan ansats hade kunnat vara att arbeta utifrån grounded theory (Langemar, 2008) 

och bygga upp intervjuerna på ett annat sätt. Då hade vi kunnat anpassa intervjuguiden allt 

efter som intervjuerna genererade ny kunskap och därmed fått mer komplexa svar som hade 

kunnat ge mer information än vad den tematiska analysen gav. Detta var dock ej möjligt på 

grund av den tidsåtgång som krävs för denna typ av metod. Dessutom föreslås tematisk analys 

som metod för den som inte gjort någon kvalitativ undersökning tidigare (Langemar, 2008).  

 Som den tematiska analysen framhåller skall man gå in med så lite förkunskap i 

området som möjligt när man inhämtar material i form av intervjuer. Detta har för oss 

inneburit att all forskning på området inhämtats efter intervjuerna. Vår ansats har varit att vara 

induktiva och inte använda oss av de förkunskaper eller föreställningar vi har haft. En 

intervjuguide har i alla fall använts för att göra studien genomförbar i förhållande till syftet, 

författarnas skicklighetsnivå och tidstillgången. När resultaten jämförs med intervjuguiden 

finns en tydlig teoretisk överlapp, av den anledningen kan det anses att studien även haft 

deduktiva drag. Det är av värde att se att vårt material stämmer med den tidigare forskningen 

och jämförbarheten talar för ett överensstämmande.  
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Eventuella bias hos deltagare 

Som tidigare nämnts valdes ett matchat urval av deltagare. Dels ville vi att de skulle arbeta 

med behandling men det matchades också på det sätt att det skulle vara möjligt för oss att 

intervjua dem. Trots geografisk variation kom de flesta av våra deltagare att arbeta inom en 

radie på 30 mil, med Örebro i centrum. Det är troligt att resultaten sett annorlunda ut om vi 

hade fått kontakt med dem som flyttat långt ifrån studieorten, men faktum är att en stor del av 

de som examinerats vid Örebro universitet också bor kvar omkring detta område. För att 

komma undan de geografiska skillnaderna erbjöd vi telefonintervjuer för att underlätta 

genomförandet av en intervju. Trots detta kunde vi inte öka den geografiska variationen 

nämnvärt. Att integrativ inriktning tas emot positivt kan ha att göra med att arbetsgivare i 

närheten är väl förtrogna med denna typ av profilering och på grund av detta har en mer 

positiv inställning än vad arbetsgivare längre ifrån Örebro har. 

 Här är det också viktigt att fundera på vad som gjort att vi fått de deltagare vi har. 

Kanske valde andra att tacka nej till att delta på grund av att den egna uppfattningen om 

utbildningen fick konsekvenser som ifrågasättande av den egna identiteten eller ifrågasättande 

av sin utbildning som anses allt för känslig att dela med sig av. Detta är något man måste ta 

hänsyn till i arbetet med att dra slutsatser från vårt material. Det kan också vara så att det är de 

psykologer med ett intresse för det integrativa som tackat ja till deltagande, vilket då kan leda 

till ett skevt resultat.  

 Sett till litteraturen anses stor del av våra deltagare fortfarande vara “nyexaminerade” 

och därmed kan man tänka sig att fasen som ny ej löpt ut än. Detta påverkar inställningen till 

yrket, men också inställningen till utbildningen i stort. Rønnestad & Skovholt (2012) 

framhåller i sin bok The Developing Practitioner att terapeuter anses nya på området i 

omkring två till fem år och att dessa år omfattar bland annat ifrågasättande av utbildning, 
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kompetens och känsla av vanmakt. Moss et al. (2013) talar om känslan av inkompetens som 

störande för utvecklandet av professionell identitet, vilket också kan härröra våra deltagare.  

 För att säkerställa att inte detta påverkat våra resultat bör liknande studie följa upp dessa 

resultat för att se om inställningen förändras i takt med att erfarenheten ökar. Det finns delar i 

våra resultat som tyder på att de som examinerades tidigt har en mer integrativ syn på sitt 

arbete, dock samvarierar detta med att dessa personer även läst vidare efter studierna på 

grundnivå. En kvantitativ, longitudinell studie med förmåga att säga något om kausala 

samband hade varit av nytta för att besvara denna fråga.   

 För att stärka validiteten i vår studie har samtliga deltagare kontaktats via e-post 

(appendix IV) med bifogat dokument innehållandes resultat i korthet. Vi har här efterfrågat att 

få deras reflektioner kring dessa resultat. Endast två svar har inkommit gällande resultaten och 

dessa deltagare anser att resultatet stämde väl överens med hur dessa har upplevt det 

integrativa i utbildningen och det integrativa i yrkeslivet. Deltagarna uppgav också att 

resultatet förmodligen kunde generaliseras till många som gått psykologprogrammet vid 

Örebro universitet och att de kände igen de olika åsikter som framfördes. En annan tanke som 

trädde fram var att en deltagare upplevde att det verkade som om det integrativa uppfattades 

som något negativt. Vi har därför gått tillbaka i materialet för att se om det bara är vi själva 

som uttrycker det på detta sätt eller om det är våra deltagare som förmedlat oss denna 

upplevelse. Vi har inte gjort några ändringar i resultatet och gör bedömningen att vi 

rapporterat den bild som deltagarna delgivit oss. 

 Att inte fler har svarat på e-posten kan ha flera orsaker. Dels kan det vara av den 

orsaken att åsikter som skickas in ej kommer att vara anonyma för oss som författare utan 

bara för läsaren av denna rapport. Det kan också finnas bakomliggande orsaker så som att 

ledigheter fallit in i och med att uppsatsens författas i slutet av året. Då e-postadresser 

mottagits vid intervju, alternativt redan vid en första kontakt anser vi att denna kontaktväg kan 
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anses som säker och att de adresser vi fått stämmer. Endast en deltagare har kontaktats via e-

post som ej bekräftats sedan tidigare. 

Bias hos författarna    

Då författarna inspirerats att skriva om ämnet till följd av att de själva går programmet finns 

risk för olika typer av bias. Författarna har gjort intervjuguiden själva, vilken är relativt 

specifik, och föreställningar om vad intervjun kommer att handla om finns givetvis med i 

bakgrunden om än de till sitt yttersta försökt att inte låta detta färga själva intervjusituationen. 

Det finns en föreställning om att informanterna skall berätta att det integrativa har varit svårt 

på grund av att författarnas egen bild är av detta slag, så kallat confirmation bias. Författarna 

har diskuterat denna förförståelse innan intervjuerna för att hålla en så pass öppen intervju 

som möjligt men detta kan givetvis ha påverkat tolkning av intervjuerna och därmed hela 

resultatet. Det är omöjligt att svara på hur resultaten hade sett ut om studien genomförts av 

någon som inte har den förförståelse som vi har. Ett antagande är att informanterna hade visat 

på en ännu mer positiv inställning till sin utbildning för att kunna mäta sig med den som har 

en mer specifik skolbildning. 

Slutsatser 

Vår uppfattning är att resultaten pekar på nödvändigheten av att på institutionen skapa en 

tydlig idé om vad det integrativa ska vara och brett förankra denna. Dock behöver inte detta 

ske på bekostnad av att det finns personer som representerar de olika skolorna. En assimilativ 

ansats, i kombination med en levande diskussion om hur det integrativa förhåller sig till teori, 

skulle kanske kunna erbjuda studenterna en enklare och säkrare väg mot integration samtidigt 

som det inte utesluter tillhörighet i en skola. Ett behov av något slags stöd efter examen för 

den som vill vara integrativ har visat sig. En etablerad fortsatt kontakt med integrativa 

handledare, eller en etablerad form för kontakt studenterna emellan, skulle kunna vara olika 
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vägar att gå. Vidare bör den integrativa profilens påverkan på yrkesrollen diskuteras på 

programmet, hur det är att komma ut i klinisk verklighet med integrativ grundutbildning.  

Förslag till framtida forskning 

Ur resultatet framträder olika bilder av utbildningen och hur det integrativa förmedlas. Det 

fordras en strukturerad utvärdering av den integrativa profilen för att kunna utveckla, 

tydliggöra och etablera det integrativa vid Örebro universitet. 

  Hur formandet av identiteten för integrativa psykologer ser ut och om den skiljer sig 

från hur psykologer med annan bakgrund formar sin identitet är ett fortsatt intressant fält där 

mer forskning kan tydligöra bilden. Av intresse kunde vara en större studie som undersöker 

om det på gruppnivå finns skillnader hos psykologer examinerade vid de olika universiteten. 

Dessa skulle kunna beröra bland annat upplevelsen av sin egen kompetens, hur man väljer, 

och utvecklas inom, de olika skolorna. Moss et al. (2013) talar om känslan av inkompetens 

som störande för utvecklandet av professionell identitet, vilket också kan härröras bland våra 

deltagare. För att säkerställa att inte detta påverkat våra resultat bör liknande studie följa upp 

dessa resultat för att se om inställningen förändras i takt med att erfarenheten ökar.  
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Appendix I 

Hej! 
 

Vi skickar dig det här brevet eftersom att du tagit din psykologexamen vid Örebro universitet 
mellan åren 2007-2012. Som en uppföljning till en tidigare genomförd enkätundersökning 
gällande den integrativa profilen vid universitetets psykologprogram ska vi nu genomföra en 
intervjustudie för att vidare undersöka upplevelserna av den integrativa profilen samt hur 
profilen kan tänkas påverka psykologer ute i arbetslivet. Denna studie sker inom ramen för 
vår examensuppsats nu under höstterminen 2014. 
 

Vi söker dig som i stor utsträckning arbetar med behandling samt att PTP- året är avslutat, 
dvs. att du är legitimerad psykolog. Om detta är gällande för dig skulle vi vara mycket 
tacksamma för din medverkan.  
 

Intervjun kommer att ta omkring 60 minuter och vi är flexibla gällande tid och plats. 
Möjlighet till telefonintervju finns. Vi kommer att behandla all data konfidentiellt och svaren 
kommer inte att kunna spåras till enskilda individer. Du har även rätt att när som helst 
avbryta din medverkan utan att uppge orsak.  
 

Om du redan nu känner att du vill delta eller om du har några frågor får du gärna kontakta 
oss.  
Vi kommer att försöka kontakta dig via telefon inom en vecka. 
 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Fridah Nilsson                                                                                                     Josefin Gustafsson 
0735-303555                                                                                                               070-684 30 68 
Fridah.teresia.nilsson@gmail.com                                                Josefingustafsson88@gmail.com 
 
Psykologstudenter vid Örebro universitet 

mailto:Fridah.teresia.nilsson@gmail.com
mailto:Josefingustafsson88@gmail.com
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Appendix II 

Örebro Universitet 2014-09-18 

 

Samtycke 

 

Som deltagare vid intervjustudien av upplevelser av psykoterapiintegration under 

utbildningen och i yrkeslivet vid Örebro Universitet har jag skriftligen tagit del av information 

om studien. Utöver det har jag fått information om frivillighet, vilket innebär att jag är 

medveten om att jag när som helst kan avbryta studien utan att ange orsak. Jag är också 

medveten om hur resultaten kommer redovisas och att mina uppgifter behandlas 

konfidentiellt.  

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

 

– Mitt deltagande i studien  

 

– Användande av min intervju som data i den studie som genomförs av Josefin Gustafsson 

och Fridah Nilsson på Örebro universitet under höstterminen 2014  

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Deltagarens underskrift, ort & datum  

 

  

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Namnförtydligande  

 

 

Studieansvarig har informerat om studien, genomförandet samt om hur intervjumaterialet ska 

behandlas. 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Studieansvarigs underskrift, ort & datum  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------  

 

Namnförtydligande 
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Örebro Universitet 2014-09-18 

 

Till deltagare i studien om upplevelser av psykoterapiintegration under utbildningen och i 

yrkeslivet hos psykologer examinerade vid Örebro universitet.  

 

Information om studien 

 

Syftet är att i denna studie utforska hur psykologer med en integrativ grundutbildning 

upplever att de använder och påverkas av psykoterapiintegration i sin yrkesutövning samt att 

undersöka hur den integrativa profilen upplevdes under utbildningen. Deltagarna ska jobba 

med psykologisk behandling och ha genomfört sitt PTP- år. Studien kan antas vara intressant 

för de ansvariga för utbildningen, för forskning kring integrativ psykoterapi och inte minst för 

oss själva i våra kommande yrkesliv som psykologer.  

 

Studien genomförs med kvalitativ metod och kommer baseras på ett tiotal individuella 

intervjuer á cirka 60 min. Intervjuerna spelas in med digital inspelning och transkriberas 

därefter. Materialet kommer att kodas, och därmed avidentifieras. Endast vi som utför studien 

och vår handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. Resultatet kommer att 

redovisas på gruppnivå, citat kommer förekomma i texten men kommer då vara 

anonymiserade. Redovisning av resultaten sker i vår examensuppsats vid 

psykologprogrammet på Örebro universitet under höstterminen 2014.  

 

Om du vill ha mer information om studien eller har andra frågor kan du när som helst 

kontakta oss som är ansvariga för studien. Kontaktuppgifter finns i det brev som du fick när vi 

först kontaktade dig. 

 

Josefin Gustafsson & Fridah Nilsson 
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Appendix III 

Intervjuguide 
 

“Vi är intresserade av hur den integrativa profilen på Örebro Universitet upplevdes och hur du 

som tagit examen där upplever, använder och påverkas psykoterapiintergation i ditt yrkesliv. 

Vill du dela med dig om dina erfarenheter kring detta?”  

 

Be om ett minne (kanske hur det var på utbildningen i början eller i yrkeslivet). Fyll eventuellt 

på med ett positivt eller negativt minne beroende på vad informanten börjat berätta.  

Ex. Vad tänker du på när du tänker tillbaka på den integrativa profilen?  

 

Förslag på frågor 

 

Professionell identitet  

 Hur skulle du beskriva din skoltillhörighet som psykolog? (PDT; BT; KBT; 

EX/HUM;INT). 

 Hade du en uppfattning om ditt förhållande till de olika skolorna innan du började läsa 

vid psykologprogrammet?  

 Har din identitet som psykolog påverkats av den integrativa profilen? På vilket sätt? I 

vilka situationer blir det tydligt?  

 Har den påverkats av handledare/praktik/arbetsplatser? Har den förändrats sen du först 

började arbeta? Kan du beskriva hur den utvecklingen har sett ut? Varför förändras 

identiteten? 

 Upplever du att den integrativa utbildningen har påverkat din kompetensnivå? På 

vilket sätt? I vilka situationer blir det tydligt?  

 Hur blir du bemött av kollegor när du berättar om din grundutbildning? Upplever du 

att det påverkar det dig? 

 Hur upplever du att din kunskapsnivå står sig i förhållande till dina kollegors (med 

annan grundutbildning)?  

Psykoterapiintegrering 

 Hur skulle du beskriva vad psykoterapiintegrering är? Hur använder du dig av det? 

Beskriv en situation. Varför gör du som du gör? 

 Alternativ: Varför använder du dig inte av integrering? 

 Behövs psykoterapiintegration? Varför/varför inte? 

 Hur ser din attityd till psykoterpiintergreing ut? Varför? Vilka situationer har gjort att 

du tänker så?  

 Vad skulle kunna förändra din åsikt om integrering?  

 Finns det kollegor på din arbetsplats som är integrativa? Hur gör den personen? 

 Tror du arbetet blir enklare eller svårare när man arbetar integrativt? Varför? Hur kan 

det ta sig uttryck? 

 Kan du identifiera några hinder för att jobba integrativt?  

 

 



62 
ATT GÅ VILSE OCH FINNA NYA VÄGAR 

 

Den integrativa profilen   

 Hur såg dina föreställningar om inriktning innan du påbörjade utbildningen? Gjorde 

du ett aktivt val av utbildning? Hur blev utbildningen i förhållande till dem?  

 Hur upplevde du den integrativa profilen? Be om exempel. (I föreläsningar, tentor, 

klientarbete, på praktikplatsen etc)   

 Hur upplevde du att universitetet (instutionen) förhöll sig till den integrativa profilen?  

 Finns det några fördelar med en utbildning baserad på integration?  

 Finns det några nackdelar?   

 Hur kunde utbildningen sett annorlunda ut? Vilka förslag skulle du ge på förändring? 

 

Avslutande kommentarer 

 Har du något du vill tillägga nu, om utbildningens profil eller integration i ditt yrke?  

 Hur har den här intervjun gått? Var det lätt eller svårt att minnas?  

 Är detta frågor du har funderat på förut?  

 

 

Uppmärksamma: 

 

- Frågorna behöver inte ställas i ordning, de behöver inte heller ställas om intervjuaren redan 

anser att den fått svar. Det viktiga är att vara följsam med informanten och samtidigt hålla sig 

till ämnet.  

 

- Det är den specifika informantens upplevelse som är det viktiga, var därför genrös med 

följdfrågor, klarifierande frågor och korta sammanfattningar.  

Ex: ”Förklara närmre hur du menar”, ”Vad innebär det konkret, har du något exempel?”,”Hur 

gjorde du då?” ”Vad innebär det för dig?”  
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Appendix IV 

Hej XX! 
 
Vi vill börja med att tacka för att du ställde upp och deltog i vår studie om den integrativa profilen på 
Örebro Universitet. Det har varit både roligt och utmanande att försöka hitta essensen i det som 
förmedlades till oss.  
 
Vi bifogar en sammanfattning av vårt resultat. Det innehåller två figurer och beskrivande text som 
summerar resultatet av 12 intervjuer och vår analys av dessa. Skulle du vilja se ett utförligare resultat 
innan uppsatsen blir slutgiltig är det bara du hör av dig. När väl examensarbetet är godkänt och 
publicerat på DIVA kan du om du önskar läsa hela studien.  
 
När du nu läser denna sammanfattning skulle vi vara tacksamma om du kan fundera på hur den 
stämmer överens med din egen uppfattning om vad du förmedlade i intervjun. Är det något som känns 
främmande eller svårt att begripa? Känner du igen dig i beskrivningarna? Förstår du innehållet i 
figurerna? Finns det ord eller begrepp som du inte anser passa? 
 
Vi är tacksamma för all slags feedback och på något sätt kommer den noteras och/eller medföra 
förändringar i uppsatsen. 
 
Julen närmar sig och vi är väl medvetna om att resultaten har dragit ut på tiden. Du ska även veta att 
vi är mycket tacksamma över din medverkan oavsett om du väljer att kommentera detta resultat eller 
inte. Om du vill dela med dig av dina tankar kan vi till och med den 4 januari använda oss av dom i 
uppsatsen. 
 
Stort tack och God jul! 
 
Fridah Nilsson & Josefin Gustafsson 
Psykologprogrammet, Örebro Universitet 

 
  


